
TEPLÁ VODA
          PRO VÁŠ DOMOV

GPS Loc.: 
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Tempner s.r.o. – prodejna,
předváděcí centrum

Jablůnka 599, 75623 Jablůnka
(výpadovka z Jablůnky směrem na  Vsetín)

Tel.: 777 774 750, Tel.: 571 423 590
e-mail: obchod@tempner.eu

zadosti@tempner.eu

Navštivte náš 

Showroom v Jablůnce! 

Uvidíte plně funkční solární systém, 
včetně všech součástí.

Zúčastněte se naší

prezentace u Vás v obci.

Vysvětlíme Vám princip solárního 
systému, návratnost a úspory.

Na zboží objednané na prezentaci nebo 

v předváděcím centru poskytujeme 

slevu ve výši 10 %.
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Energie v České republice meziročně 
zdražuje v průměru o 11 %. Oproti tomu, 
nárůst mezd se téměř zastavil. Proto 
investujte do alternativních zdrojů 
energie a ušetřete tak výdaje v domácím 
rozpočtu. Za dostupnou cenu snížíte 
finanční zatížení Vaší rodiny.

Cena tepla a teplé vody
každoročně roste

ENERGIE
ZDRAŽUJÍ

Plně kompaktní solární systémy Alphasol 
jsou určeny pro ohřev užitkové vody. 
Instalace je rychlá a finančně nenáročná. 
Systém pracuje i za nepříznivého počasí!
Naše solární systémy jsou již odzkouše-
ny ve Vašem regionu. Pokud jste o nich 
ještě neslyšeli, zeptejte se u sousedů.

MÁME PRO
VÁS ŘEŠENÍ

Solární systém vzhledem k jeho snadné 
instalaci lze použít téměř ve všech 
domácnostech. Nejen v novostavbách, 
ale i ve starších budovách. 
Se solárním systémem lze ročně ušetřit 
v průměru až 75 % energie na přípravu 
teplé vody a v létě dokonce až 100 %!

Nákladů
na teplou vodu

UŠETŘÍTE
AŽ 75 %

Solární systém pro ohřev teplé vody

10%
DPH Využijte poslední možnost! 

Pořiďte si solární systém se sníženou DPH!
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Teplá voda

Studená voda

Vakuový solární kolektor
pro ohřev vody

Solární ohřívač vody

Řídicí 
jednotka

Solární alarm
lze montovat do jiné části domu,

mimo řídící jednotku,
světelnou signalizací

upozorní na chybu v systému

Sekundární zdroj 
ohřevu např.

Peletkový 
kotel*

až 95 % účinnost

Sekundá
ohřev

Pelet
kot

až 95 % 

SCHÉMA  PRINCIPU 
OHŘEVU TEPLÉ VODY
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Vakuový solární kolektor
pro ohřev vody
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Informační panel



Plně kompaktní solární set s vakuovými trubicovými kolektory WESTECH.  Tento kolektor je velmi oblíben u všech našich zákazníků pro svoji vysokou účinnost i 
za nepříznivého počasí, výbornou kvalitu a rychlou instalaci. Jedná se o kvalitní a osvědčený solární systém. Naši spokojení zákazníci jsou toho důkazem! 

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme tento solární set dodat také s plochými kolektory. Novinkou na českém trhu je námi exklusivně nabízen plně 
kompaktní solární  bojler o objemu 300 litrů s typovým označením K 300  určeným  pro ohřev teplé užitkové vody. Tento bojler je dodáván se  zabudovanou  
plně integrovanou čerpadlovou a řídicí jednotkou a dvěma expanzními nádobami. Pokud se rozhodnete pro tento typ bojleru, ušetříte čas spojený s instalací 
a co je důležité, také nemalé finanční prostředky za montáž tohoto bojleru. Tento bojler se dvěma výměníky je připraven pro rychlé připojení solárního 
systému a Vašeho kotle, s možností případné instalace elektrické topné spirály. 

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou pro instalaci solárního setu s vakuovými trubicovými kolektory WESTECH nebo s plochými kolektory ALE se samostatně 
stojícím bojlerem bez již zabudované integrované jednotky, nabízíme řešení v podobě instalace 200  nebo 300 litrového bojleru se dvěma výměníky pro 
rychlé připojení  solárního systému a Vašeho kotle, s možností případné instalace elektrické topné spirály. Avšak se samostatnou kompaktní čerpadlovou 
a elektronickou řídící jednotkou – 2v1. Tato novinka na českém trhu je exklusivně dodávána naší firmou pod značkou AlphaSol a vyniká svojí německou 
kvalitou, spolehlivostí a jednoduchým ovládáním. 

Cena 

bez DPH

 již od 38 900 Kč

Cena 

bez DPH

 již od 38 900 Kč
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Na zboží objednané na prezentaci 

nebo v předváděcím centru 

poskytujeme slevu ve výši 10 %.

Na zboží objednané na prezentaci 

nebo v předváděcím centru 

poskytujeme slevu ve výši 10 %.


