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 Cena ECOSUN 300 a 600 VT (zápustné do kazetových stropů) vzrostla o 10% 

 Cena panelů ECOSUN 100 a 200 K+ vzrostla o 10% 

 V tištěném ceníku byla konkrétní informace o výši příplatku za jinou barvu ECOSUN nahrazena obecnou 
informací o možnosti jiné barvy za příplatek – na vyžádání bude kompletní ceník příplatků zaslán 

 Ceny panelů ECOSUN G a ECOSUN E byly zvýšeny o 5% 

 Do ceníku byl doplněn nový sálavý panel ECOSUN GS 

 Cena panelů ECOSUN S+ Short a nejvýkonnějšího panelu ECOSUN CH 06 (do kostelních lavic) vzrostla o 5% 

 Cena zápustných rámů E 300/600/700 a 2S+, Alu rámů 300/600/700 U a stropních rámů K+ vzrostla o 10% 

  Cena zápustného rámu ECOSUN 2S+, výklopných závěsů ECOSUN S+ a skupinových závěsů ECOSUN TH 
vzrostla o 10% 

 Vzhledem k velkému nárůstu ceny u mramoru ROSA byly panely MR v tomto designu vyřazeny z nabídky bez 
náhrady 

 Ceny ostatních MR panelů vzrostly o cca 2-14% (dle typu a rozměru) 

 Do nabídky byly zařazeny nové podpěry panelů GR – nahrazují původní a jsou levnější 

 Cena nerezových madel pro GR panely byla zvýšena o 4% 

 O 10% a 20% byla zvýšena cena dvou panelů IRC pro infrakabiny 

 Kabely PSV začaly být vyráběny se slaněnou rezistencí, tím došlo k nárůstu ceny okruhů o cca 35% 

 Změna konstrukce kabelů PSV má vliv i na cenu typových rohoží LPSV a atypových rohoží PSV – došlo ke 
zvýšení ceny o 10%, ceny atypových rohoží P1P byly zvýšeny o 5% 

 Ceny rohoží LD byly zvýšeny do 2,3 m2 o 15%, od 3 m2 o 10% 

 Byly zvýšeny ceny rohoží: LDTS a LSDTS 100/0,6 o 20%; LSDTS 100/1 o 10% (jen tyto tři rozměry) 

 Ceny rohoží LDTS 80 W/m2 byly zvýšeny o 20% 

 Ceny sad Comfor Mat 160/0,5 a 160/0,8 a 160/1,3 byly zvýšeny o 10% (jen tyto tři rozměry) 

 Rohože MST 300 W/m2 byly vyřazeny z nabídky (s výjimkou ploch 12, 15 a 20 m2) – jsou nahrazeny rohožemi 
ADPSV 300 W/m2 

 Cena gumové rohože S-Mat byla zvýšena o 13% 

 Ceny kabelů PC(S) s konstantním lineárním příkonem byly zvýšeny o cca 20% 

 Ceny okruhů PCC byly zvýšeny o 3% 

 Montážní hůl byla upravena a doplněna o závaží pro posun příchytek – cena se zvýšila o cca 15% 

 Fixační pásek CableFix CU 25 (měděný) byl pro minimální prodej vyřazen z nabídky, cena AL provedení se 
zvýšila o 3% 

 Cena opravných kitů Ecofloor vzrostla o 15-20% (dle typu) 
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 Byly sníženy ceny topných folií ECOFILM šíře 1m, cena za 1m2 je nyní srovnatelná s cenou pro šířku 0,6m 

 Polyesterová izolační páska v šířce 28 mm byla vyřazena z nabídky, nadále bude nabízena jen v šířce 38 mm 

 Cena hliníkové samolepící pásky byla zvýšena o 5% 

 Cena izolace F-Board 10 mm byla zvýšena o 7%, tl. 6mm beze změn 

 Cena podložky HeatPak byla zvýšena o 10%, cena PE folie se zvýšila o 5% 

  Cena konvektorů Atlantic F117-D i ECOFLEX TAC vzrostla o 2% 

 Cena sálavých konvektorů PREMIER i SOLIUS vzrostla o 2% 

 Cena topných žebříků byla zvýšena o 3% 

 Ceny akumulačních kamen ECODYNAMIC vzrostly o 5%, příslušenství o 3% 

 Cena ohřívačů Atlantic se zvýšila o 5% 

 Cena ohřívače Atlantic 150 L měla vzrůst o téměř 20%, proto byl tento typ vyřazen z nabídky 

 Cena regulačního setu Watts WS-1 vrostla o 5% 

 Došlo ke zvýšení cen u regulace: termostat FENIX TFT +2%, FLASH 25800 +6%, regulátor DeltaDore 620 +3% 

 Termostat Watts 760 byl doprodán a vyřazen z nabídky 

 Cena termostat Fenix-Therm 350 byla výrazně snížena (výprodej), po doprodání bude vyřazen z nabídky 
(skladem >1000 ks), termostat Aube TH 232 je také pouze do vyprodání zásob (skladem >800 ks) 

 U centrální regulace BMR došlo k navýšení ceny analogového prostorového čidla ze 199,- na 399,- Kč 
(důvodem je rostoucí poptávka na dodávku čidel v různém designu skeletů) a zvýšení ceny rámu RTR pro 
zapuštění regulace do stěny 

 Vzhledem k vysokému nárůstu ceny byly z nabídky vyřazeny keramické topné žárovky pro terária, včetně 
objímky a AL reflektoru 


