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kVAlitní VzducHOtecHniku
dOdáVáMe Od rOku 1992
O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických
hadic a příslušenství.
Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.
V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.
Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.
Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.
Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.
Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.
Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým
partnerem v oboru s trvalým nárůstem tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro
co nejširší okruh zákazníků.

www.multivac.cz

www.multivac.sk

 Vytápěcí jednotky  ceník produktů 2021
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód

Popis produktu

Měrná
jednotka

Prodejní
cena

Pozn.

VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY
SAVANA
SAV-1-2R-1AC-0
SAV-1-2R-1EC-0
SAV-2-2R-1AC-0
SAV-2-2R-1EC-0
SAV-4-2R-1AC-0
SAV-4-2R-1EC-0
SAV-6-2R-1AC-0

SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 6000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

529,00 €
836,00 €
628,50 €
807,80 €
794,30 €
1 289,70 €
1 159,00 €

SAV-1-3R-1AC-0
SAV-1-3R-1EC-0
SAV-2-3R-1AC-0
SAV-2-3R-1EC-0
SAV-4-3R-1AC-0
SAV-4-3R-1EC-0
SAV-6-3R-1AC-0

SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu
SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor
SAVANA 6000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

704,80 €
877,80 €
808,40 €
877,80 €
1 036,40 €
1 495,20 €
1 459,30 €

SAV-FC-1-A-0
SAV-FC-2-A-0
SAV-FC-4-A-0
SAV-FC-6-A-0

kryt SAVANA 1 s hliníkovými lamelami, bílý
kryt SAVANA 2 s hliníkovými lamelami, bílý
kryt SAVANA 4 s hliníkovými lamelami, bílý
kryt SAVANA 6 s hliníkovými lamelami, bílý

ks
ks
ks
ks

116,10 €
147,80 €
215,60 €
248,70 €

SAV-FC-1-S-0
SAV-FC-2-S-0
SAV-FC-4-S-0
SAV-FC-6-S-0

kryt SAVANA 1 Straw systém, bílý
kryt SAVANA 2 Straw systém, bílý
kryt SAVANA 3 Straw systém, bílý
kryt SAVANA 4 Straw systém, bílý

ks
ks
ks
ks

108,90 €
152,50 €
246,90 €
287,60 €

SAV-FC-1-N-0
SAV-FC-2-N-0
SAV-FC-4-N-0
SAV-FC-6-N-0

kryt – nástavec SAVANA 1 pro SAV-FC-A
kryt – nástavec SAVANA 2 pro SAV-FC-A
kryt – nástavec SAVANA 4 pro SAV-FC-A
kryt – nástavec SAVANA 6 pro SAV-FC-A

ks
ks
ks
ks

81,20 €
114,40 €
182,40 €
215,60 €

SAV-FC-1-D-0
SAV-FC-2-D-0
SAV-FC-4-D-0
SAV-FC-6-D-0

kryt SAVANA 1 s dýzami, bílý
kryt SAVANA 2 s dýzami, bílý
kryt SAVANA 4 s dýzami, bílý
kryt SAVANA 6 s dýzami, bílý

ks
ks
ks
ks

69,40 €
89,00 €
132,70 €
158,30 €

SAV-FC-1-F-0
SAV-FC-2-F-0
SAV-FC-4-F-0
SAV-FC-6-F-0

kryt SAVANA 1 typu difusor, bílý
kryt SAVANA 2 typu difusor, bílý
kryt SAVANA 4 typu difusor, bílý
kryt SAVANA 6 typu difusor, bílý

ks
ks
ks
ks

69,40 €
89,00 €
132,70 €
158,30 €

SAV-FC-1-G-0
SAV-FC-2-G-0
SAV-FC-4-G-0
SAV-FC-6-G-0

kryt SAVANA 1 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 2 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 4 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 6 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý

ks
ks
ks
ks

66,30 €
82,90 €
116,10 €
149,30 €

SAV-FC-1-V-0
SAV-FC-2-V-0
SAV-FC-4-V-0
SAV-FC-6-V-0

kryt SAVANA 1 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 2 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 3 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý
kryt SAVANA 4 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý

ks
ks
ks
ks

115,20 €
82,70 €
119,80 €
139,40 €

SAV-1-K-0
SAV-2-K-0
SAV-4-K-0
SAV-6-K-0

konzole pro SAV-1, bílé
konzole pro SAV-2, bílé
konzole pro SAV-3, bílé
konzole pro SAV-4, bílé

ks
ks
ks
ks

63,30 €
66,30 €
69,40 €
79,90 €

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

112

 w w w.multivac.cz  w w w.multivac.sk    

Práva na změny vyhrazena.

 Vytápěcí jednotky  ceník produktů 2021
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

SAV-1-FI
SAV-2-FI
SAV-4-FI
SAV-6-FI

filtr G2 pro SAV-1
filtr G2 pro SAV-2
filtr G2 pro SAV-4
filtr G2 pro SAV-6

ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
15,30 €
17,00 €
19,50 €
21,50 €

SAV-MIX-2-0
SAV-MIX-4-0
SAV-MIX-6-0

směšovací komora pro SAV-2
směšovací komora pro SAV-4
směšovací komora pro SAV-6

ks
ks
ks

276,90 €
406,10 €
449,50 €

SAV-2-2R-1AC-N
SAV-4-2R-1AC-N
SAV-6-2R-1AC-N

SAVANA 2000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem
SAVANA 4000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem
SAVANA 6000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem

ks
ks
ks

1 292,10 €
1 690,20 €
2 328,10 €

SAV-2-K-1
SAV-4-K-1
SAV-6-K-1

konzole SAV-2, nerez
konzole SAV-4, nerez
konzole SAV-6, nerez

ks
ks
ks

130,30 €
143,60 €
155,40 €

řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA
řídící jednotka SC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro SAVANA EC
řídící jednotka SC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro SAVANA EC
regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF
směšovací komora pro SAV-2
směšovací komora pro SAV-4
směšovací komora pro SAV-6

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

894,90 €
1 027,00 €
1 250,40 €
506,30 €
555,80 €
758,70 €
854,00 €
436,20 €
113,80 €
276,90 €
406,10 €
449,50 €

Objednací kód

Popis produktu

Měrná
jednotka

Pozn.

**
**
**
**

SAVAVA INOX PLUS

Příslušenství SAVANA
SC-C-AC5-04
SC-C-AC5-07
SC-C-AC5-16
SC-S-AC5-04
SC-S-AC5-07
SC-S-AC5-16
SC-C-EC
SC-S-EC
AG-BA-M-EC-V1-0
SAV-MIX-2-0
SAV-MIX-4-0
SAV-MIX-6-0

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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POBOČKA PRAHA

POBOČKA PARDUBICE

POBOČKA BRNO

POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol s r o
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
323 616 080–1
ricany@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
466 769 201–3
pardubice@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
547 423 150–2
brno@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
556 455 071–3
njicin@multivac cz

POBOČKY SR




POBOČKA BRATISLAVA

POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol s r o
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
+421/2/45 64 64 74
bratislava@multivac sk

Multi-VAC SK spol s r o
Dopravná 2
040 13 Košice
+421/55 799 53 63 – 64
kosice@multivac sk

www.multivac.cz | info@multivac.cz
© 2021 Multi-VAC spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena.

