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ЦЕНОВА ЛИСТАЦЕНОВА ЛИСТА
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ЦЕНОВА ЛИСТА
09.2020г.

ЧУГУНЕН КОТЕЛ с ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА ЧУГУНЕН КОТЕЛ с ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА ЧУГУНЕН КОТЕЛ с ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА 

◊КОТЕЛ SFL Чугунен котел на твърдо гориво и на пелети, след монтаж на горелка◊

◊ Тяло от чугунени глидери G20, изолация от стъклена вата, покрита 

КОТЕЛ SFL Чугунен котел на твърдо гориво и на пелети, след монтаж на горелка

◊ Тяло от чугунени глидери G20, изолация от стъклена вата, покрита 

с алуминиево фолиос алуминиево фолио

◊ Изцяло оросена горивна камера.◊ Изцяло оросена горивна камера.

Висока ефективност, гарантирана от голямата топлообменна площ◊ Висока ефективност, гарантирана от голямата топлообменна площ

на чугунените глидери. Клас 3 на ефективност EN 303-5
◊

на чугунените глидери. Клас 3 на ефективност EN 303-5

Горивната камера е тип водна риза, което осигурява голяма ◊ Горивната камера е тип водна риза, което осигурява голяма 

продължителност на горенето и висок КПД. 
◊

продължителност на горенето и висок КПД. 

◊ FL се предлага със защитна серпентина, която го◊ FL се предлага със защитна серпентина, която го

предпазва от прегряване /опция/

◊

предпазва от прегряване /опция/

◊

предпазва от прегряване /опция/

◊ Лесно и удобно преминаване на работа от твърдо гориво на пелети и обратно, ◊ Лесно и удобно преминаване на работа от твърдо гориво на пелети и обратно, 

осъществява се с отваряне на една от вратите, без демонтаж на пелетната осъществява се с отваряне на една от вратите, без демонтаж на пелетната 

горелка горелка 

Комплект с:Комплект с:

Регулатор на тяга

Регулираща клапа на димните газовеРегулираща клапа на димните газове

Тава за пепелТава за пепел

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА SUN P7 NEWПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА SUN P7 NEW
Пет степенно регулиране на мощносттаПет степенно регулиране на мощността

Комплект с шнек за подаване на горивоКомплект с шнек за подаване на гориво

Възможност управление на помпа за отоплениеВъзможност управление на помпа за отопление

и помпа/трипътен вентил за бойлери помпа/трипътен вентил за бойлер

Възможност за свързване на стаен термостатВъзможност за свързване на стаен термостат

Подходяща за по-голямата част от котлите, предлагани на пазара

Възможност за свързване на стаен термостат

Подходяща за по-голямата част от котлите, предлагани на пазараПодходяща за по-голямата част от котлите, предлагани на пазара

Модулиращо управление на горивния процесМодулиращо управление на горивния процес

Автоматично запалване и поддържане на работната температура. Автоматично запалване и поддържане на работната температура. 
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ЦЕНОВА ЛИСТАЦЕНОВА ЛИСТА

ЧУГУНЕН КОТЕЛ с ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА 

комплект

ЧУГУНЕН КОТЕЛ с ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА 

комплекткомплект

Модел SFL 3+P7 N SFL 4+P7 N SFL 6+P12 N SFL 7+P12 NМодел SFL 3+P7 N SFL 4+P7 N SFL 6+P12 N SFL 7+P12 N

Топлинна мощност /дърва/ kW 19 27 43 50Топлинна мощност /дърва/ kW 19 27 43 50

Топлинна мощност /въглища/ kW 22.5 32.5 52.5 62.5Топлинна мощност /въглища/ kW 22.5 32.5 52.5 62.5

Топлинна мощност /пелети/ kW 22 30 42 48Топлинна мощност /пелети/ kW 22 30 42 48

Водосъдържание l 26 30 38 42Водосъдържание l 26 30 38 42

Обем на горивна камера dm
3 48 68 108 128Обем на горивна камера dm 48 68 108 128

Размери, см (HxWxD) 94/52/51 94/52/62 94/52/84 94/52/95Размери, см (HxWxD) 94/52/51 94/52/62 94/52/84 94/52/95

1 535 лв 1 755 лв 2 195 лв 2 450 лвЦена на котел SFL, без ДДС 1 535 лв 1 755 лв 2 195 лв 2 450 лв

1 452 лв 1 452 лв 1 690 лв 1 690 лв

Цена на котел SFL, без ДДС

Цена на пелетна горелка SUN P7/P12 N, без ДДС 1 452 лв 1 452 лв 1 690 лв 1 690 лв

190 лв 190 лв 190 лв 190 лв

Цена на пелетна горелка SUN P7/P12 N, без ДДС

Цена на врата за пелетна горелка, без ДДС 190 лв 190 лв 190 лв 190 лв

Обща цена за котел, пелетна горелка и врата за пелетна 

Цена на врата за пелетна горелка, без ДДС

3 177 лв 3 396 лв 4 074 лв 4 330 лв
Обща цена за котел, пелетна горелка и врата за пелетна 

горелка, без ДДС
3 177 лв 3 396 лв 4 074 лв 4 330 лв

горелка, без ДДС

3 812 лв 4 076 лв 4 889 лв 5 196 лв
Обща цена за котел, пелетна горелка и врата за пелетна 

3 812 лв 4 076 лв 4 889 лв 5 196 лв
Обща цена за котел, пелетна горелка и врата за пелетна 

горелка, с 20 % ДДСгорелка, с 20 % ДДС

В цената на котела са включени регулатор на тяга, регулираща клапа и тава за пепелВ цената на котела са включени регулатор на тяга, регулираща клапа и тава за пепел

Цена без Цена сЦена без Цена с

 ДДС ДДС
Аксесоари

 ДДС ДДС

270 лв 324 лв

Аксесоари

Термостатична серпентина и вентил за SFL 3 270 лв 324 лв

280 лв 336 лвТермостатична серпентина и вентил за SFL 4

Термостатична серпентина и вентил за SFL 3

280 лв 336 лв

320 лв 384 лв

Термостатична серпентина и вентил за SFL 4

Термостатична серпентина и вентил за SFL 6 320 лв 384 лвТермостатична серпентина и вентил за SFL 6

Термостатична серпентина и вентил за SFL 7 340 лв 408 лвТермостатична серпентина и вентил за SFL 7 340 лв 408 лв

290 лв 348 лв

Термостатична серпентина и вентил за SFL 7

Контейнер за пелети с вместимост 140 кг 290 лв 348 лв

460 лв 552 лвКонтейнер за пелети с вместимост 238 кг

Контейнер за пелети с вместимост 140 кг

460 лв 552 лвКонтейнер за пелети с вместимост 238 кг
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