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ЦЕНОВА ЛИСТА 

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ FERROLI ИТАЛИЯ

                                 Ecotop VHM.N                  Solar compact kit                                 Ecotop VHM.N                  

Код за 

поръчка

Ед.цена                              

без ДДС

Ед.цена                        

с ДДС
Забележка

0XDP1KXA 558 лв 670 лв полезна площ 1.93м2

0XDP2KXA 784 лв 941 лв полезна площ 2.47м2

076224X0 91 лв 109 лв по една за всеки колектор

076225X0 97 лв 116 лв по една за всеки колектор

076226X0 91 лв 109 лв

по една за всеки колектор;      

при монтаж само на един са 

Аксесоари за VHM-N

Основна рамка за Ecotop VHM-N 2.7

Слънчев колектор Ecotop VHM-N 2.7

Слънчев колектор Ecotop VHM-N 2.1

Плоски слънчеви колектори с принудителна 

циркулация

Основна рамка за Ecotop VHM-N 2.1

Допълнителна вертикална опора за плосък покрив

Solar compact kit

076226X0 91 лв 109 лв при монтаж само на един са 

необходими 2бр.

076173X0 85 лв 102 лв за един колектор

076175X0 43 лв 52 лв за допълнителен колектор

076174X0 76 лв 91 лв за един колектор

076177X0 40 лв 48 лв за допълнителен колектор

076172X0 55 лв 66 лв за един колектор

076176X0 28 лв 34 лв за допълнителен колектор

Скоби за извити керемиди

Винтове за закрепване към цимент / метал - плоска 

настилка - резбови

Скоби за извити керемиди

Допълнителна вертикална опора за плосък покрив

Винтове за закрепване към цимент / метал - плоска 

настилка - резбови

Скоби за плоски керемиди

Скоби за плоски керемиди

076176X0 28 лв 34 лв за допълнителен колектор

076197X0 61 лв 73 лв за един колектор

076198X0 31 лв 37 лв за допълнителен колектор

076195X0 76 лв 91 лв за един колектор

076196X0 40 лв 48 лв за допълнителен колектор

076218X0 22 лв 26 лв

Скоба за плоча 

Скоба за плоча 

настилка - резбови

Универсални гъвкави скоби от неръждаема стомана 

за колектор (4броя)

Винтове за закрепване към плоска дървена 

настилка  - самонарезни

Винтове за закрепване към плоска дървена 

настилка  - самонарезни

Основни хидравлични връзки за една слънчева 
072235X0 55 лв 66 лв

072236X0 19 лв 23 лв

072237X0 61 лв 73 лв

013002X0 112 лв 134 лв

Код за 

поръчка

Ед.цена                

без ДДС

Ед.цена                  

с ДДС
Забележка

0XDT0AXA 2 756 лв 3 307 лв без колектор

Комплект соларна система

Термостатичен смесителен вентил

BL 200 ( Solar compact kit) комплект от помпен 

модул, предварително монтиран на бойлера, 

вградено управление, Ecounit 2C 200 литра

Комплект обезвъздушител

Хидравлични връзки между колекторите

Основни хидравлични връзки за една слънчева 

система

0XDU1AXA 3 464 лв 4 157 лв

0XDT0BXA 3 389 лв 4 067 лв без колектор

BL 300 ( Solar compact kit) комплект от помпен 

модул, предварително монтиран на бойлера, 

вградено управление, Ecounit 2C 300 литра

ST 300 H ( Solar compact kit) комплект от помпен 

ST 200 H ( Solar compact kit) комплект от помпен 

модул, предварително монтиран на бойлера, 

вградено управление, Ecounit 2C 200 литра, 1 

Ecotop VHM-N 2.1

вградено управление, Ecounit 2C 200 литра

0XDU2BXA 4 368 лв 5 242 лв

ST 300 H ( Solar compact kit) комплект от помпен 

модул, предварително монтиран на бойлера, 

вградено управление, Ecounit 2C 300 литра, 2 

Ecotop VHM-N 2.1
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