ZANESLJIVA OSKRBA S
TRAJNOSTNO ENERGIJO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

PONUDBA SANACIJE
OBSTOJEČE DIMNIŠKE
VERTIKALE V
VEČSTANOVANJSKIH
OBJEKTIH IN ZAMENJAVA
STARIH KURILNIH NAPRAV
Z VGRADNJO NOVIH
KONDENZACIJSKIH
PLINSKIH KOTLOV

Ponudba sanacije dimniške
vertikale in zamenjava
obstoječih kurilnih naprav
s plinskimi
kondenzacijskimi kotli
velja za fizične osebe, ki
imate omogočeno
priključitev vašega objekta
oz. stanovanja na
plinovodno omrežje.
Nudimo vam ugodni paket za
zamenjavo vaše obstoječe
kurilne naprave in sanacijo
skupne dimniške vertikale za
ogrevanje stanovanja in pripravo
tople sanitarne vode z
zemeljskim plinom. Izbira
zemeljskega plina kot energent
je ekološko sprejemljivejša in
cenejša od uporabe ostalih
fosilnih goriv, hkrati pa tudi
cenejša v primerjavi z električno
energijo.
Z uporabo zemeljskega plina bo
vaš dom enako topel toda za
bistveno nižjo ceno. Ponujamo
vam varčne in okolju prijazne
plinske kondenzacijske peči
Vaillant v paketu za ogrevanje
vašega stanovanja.

Nove kondenzacijske plinske
peči regulirane preko zunanje
temperature zagotavljajo 98%
izkoristek. Skoraj celotna
notranja energija zemeljskega
plina se pri tem pretvori v
toploto, ki jo dovajamo v naš
dom. Kako se dosegajo tako
visoki izkoristki zgorevanja nam
pove že samo ime
“kondenzacijska”. S pomočjo
kondenzacijske tehnologije je
možno koristno toploto pridobiti
tudi iz dimnih plinov s tem, da se
dimni plini na izstopu ohladijo na
60 - 70°C. Pri tem vodna para v
dimnih plinih kondenzira in odda
toploto v ogrevalni sistem, ki je
bila potrebna za njeno uparitev.
Tako visok izkoristek pri novih
kondenzacijskih plinskih pečeh
je dosežen tudi z njenim
krmiljem, ki omogoča
avtomatsko prilagajanje toplotne
moči glede na potrebe ogrevanja
in zunanje temperaturne pogoje.
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ecoTEC
Atmosferski plinskih kotlih stari
od 15 do 25 let delujejo s
povprečnim izkoristkom pod
80%. Uporabna doba plinskih
atmosferskih peči je od 15 do 20
let. Izkoristek pa se lahko hitro
tudi poslabša, če na njem ne
izvajamo rednega letnega
vzdrževanja. Pri tem se koristna
toplota izgublja skozi dimne
pline, ki dosegajo temperaturo
tudi do 140° C.
Ekološka sprejemljivost. Od vseh
fosilnih goriv, ki se uporabljajo za
ogrevanje objektov, ima zemeljski
plin najmanjši vpliv na
onesnaževanje okolja. Zemeljski
plin je “čisto” gorivo. Sestavljeno
iz 93% metana (CH4), 6% etana
(C2H6) in 1% ostalih snovi (kot so
ogljikov dioksid (CO2), dušik (N),
itd). Pri zgorevanju zemeljskega
plina poteka kemična reakcija,
katere glavni produkti so toplota,
ogljikov dioksid (CO2) in vodna
para (H2O).
Varna uporaba zemeljskega plina
je zagotovljena s pravilno
projektirano in brezhibno
izvedeno plinsko instalacijo. Za
varno uporabo je pomembno tudi
redno vzdrževanje plinskih
naprav in instalacije, ter
spoštovanje navodil o uporabi
zemeljskega plina.

system

AKCIJSKI PAKET
VKLJUČUJE
OPREMO
PRIZNANEGA IN
KVALITETNEGA
PROIZVAJALCA
OGREVALNE
OPREME

Lastnosti kotlovske opreme:
•
•
•
•
•
•

Sodobno oblikovanje
Kompaktna izdelava
Visok izkoristek (98%)
Energetski razred A
Preprosta uporaba
Sestavni deli najvišje
evropske kakovosti
• Dvoletna garancija z
možnostjo podaljšanja na pet
let
• Okoljska prijaznost - izpusti
emisij NOx in CO2 so bistveno
pod zakonskimi mejami
• Največja možna učinkovitost
– kondenzacijska plinska peč
obratuje v razponu moči od
4,2 do 21,2 kW

V 3 KORAKIH DO
VARČNEGA OGREVANJA
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Pokličite in se dogovorite za ogled
Pokličite Domplanovega strokovnjaka na številko: 04 20 68
811 oz. 031 538 675 in se dogovorite za ogled objekta.

Priprava ponudbe
Po opravljenem ogledu vam bomo v roku 14 dni pripravili
ponudbo za zamenjavo obstoječe kurilne naprave po
principu »ključ v roke«. Osnova za pripravo ponudbe je
»Paket stanovanje«, ki v grobem vsebuje:
“Paket Stanovanje” 18 kW kondenzacijski kombiniran
plinski kotel + dimovodna napeljava + plinska napeljava /
(projektna dokumentacija, plinski kondenzacijski kotel,
regulacijski sklop, zunanje temperaturno tipalo, dimovodna
napeljava izvedbe C43X, dimnikarsko soglasje, notranja
plinska napeljava, povezave na obstoječ sistema ogrevanja,
priprave tople sanitarne vode in odvod kondenzata)
*Informativna vrednost posameznega paketa z možnostjo obročnega odplačevanja je
opisana na naslednji strani brošure.
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Izvedba projekta
Po vaši potrditvi ponudbe, ter podpisom pogodbe sledi
izvedba projekta s strani pooblaščenega izvajalca, ki zajema:
• Izdelavo tehnične dokumentacije za plinifikacijo objekta
• Vgradnjo nove kotlovske opreme in izdelavo plinske in
dimovodne napeljave
• Povezave na obstoječ sistem ogrevanja in priprave tople
sanitarne vode
• Pridobitev dimnikarskega soglasja
• Zagon in nastavitve kurilne naprave

Informativna cena
paketa
Domplanova paketna ponudba
za zamenjavo kurilne naprave je
približno 10% cenejša od
preostale ponudbe na trgu. Poleg
nizke cene kvalitetnih kotlov
Vaillant vam nudimo možnost
obročnega odplačevanja z 3%
obrestno mero. Na podlagi
uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije (Ur. l. št.
96/14) smo kot dobavitelj
zemeljskega plina zavezani k
izvajanju energetskih storitev in
ukrepov, ki vodijo k učinkovitejši
rabi energije pri končnih
odjemalcih. Eden izmed
ustreznih ukrepov s katerim

Možnost obročnega
odplačevanja
Strankam nudimo možnost
odplačevanja investicije v 24
mesečnih obrokih. Informativna
vrednost posameznega obroka
se izračuna glede na končno
vrednost investicije in
dogovorjeno število obrokov.
S tem se sprejema pogoje
odplačevanja na obroke in sicer,

izpolnjujemo svojo obveznost je
tudi zamenjava starejših kotlov z
novimi kotli na plin z visokim
izkoristkom. Na podlagi višine
doseženega prihranka ponujamo
finančno pomoč v vrednosti
100,00 EUR na vgradnjo novega
kotla.
Informativna cena paketa znaša:
“Paket Stanovanje”
(18 kW plinska peč) za 2.750 EUR*
*Cena posameznega paketa je določena na
podlagi enotnih cen in povprečnih količin
potrebnih materialov in del z upoštevanim DDV.
Natančna vrednost investicije bo podana po
opravljenem ogledu s strani domplanovega
strokovnjaka. Ponujeni paket je mogoče
kombinirati z vgradnjo močnejše plinske peči, s
stenskim vsebnikom tople sanitarne vode
volumna V=72l, proizvajalca Vaillant.

da ima investitor v času
odplačevanja investicije
sklenjeno pogodbo za dobavo
zemeljskega plina pri podjetju
Domplan d.d., prav tako se v tem
času investitor ne more
posluževati akcijskih cen
zemeljskega plina*
*Konkurenčna cena dobave zemeljskega plina
se ves čas trajanja pogodbe usklajuje z
aktualnim cenikom dobave zemeljskega plina, ki
je objavljen na spletni strani www.domplan.si.
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