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KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: info@v-system.cz
www.v-system.cz

KOMPLETNÍ TOPENÍ 
podlahové topení pro nízkoenergetické 
domy včetně regulace

375 Kč / m2 PODLAHOVÉ PLOCHY
VČETNĚ REGULACE, cena bez DPH

PŘEHLED SAD KOMPLETNÍ TOPENÍ DLE ENERGETICKÉ TŘÍDY

* Definice dle zákona 372/2001 Sb.: podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru 
kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo 
byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným 
nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních 
ústupků.

** doporučujeme individuální řešení

*** doporučujeme snížit energetickou náročnost domu odpovídajícím zateplením

ceny uváděné bez DPH

třída klasifikace kWh/m2.rok 
dle Vyhl. č. 
148/2007 Sb.

kategorie
V-systém

kWh/m2.rok 
pro kategorii 
V-systém

cena/m2 
podlahové 
plochy *

A
mimořádně 

úsporná
do 50 A1 do 34 **

A2 35 – 50 345 Kč

B úsporná 51 – 97 B1 51 – 75 375 Kč

B2 76 – 97 415 Kč

C vyhovující 98 – 142 C1 98 – 125 455 Kč

C2 126 – 142 ***
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NED – DOPORUČUJEME VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU
 CELKOVÁ ROČNÍ PLATBA ZA ENERGIE VČETNĚ
POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ

• RD 120 m2, střední klimatická oblast
• celková tepelná ztráta 5 kW
• 4 členná rodina se standardním vybavením spotřebiči
• ohřev vody energií na vytápění

zdarma

Zdroj: redakční výpočet z kalkulačky Náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ostatní spotřebu 
elektrické energie na http://vytapeni.tzbinfo.cz/tabulky-a-vypocty 1/2013.

Více informací k produktu KOMPLETNÍ TOPENÍ na www.v-system.cz

investice a provoz paušální platby teplá voda

zemní plyn

OBSAH SADY
• TOPNÝ KABEL
 –  odporový dvoužilový s ochranným opletením pro podlahové topení
 –  mechanicky odolný pro zalévání anhydritem či zakrytí betonem
 – každý okruh s označením místnosti, pro kterou je okruh určen

• FIXAČNÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
 – fixační pásek Grufast
 – chráničky na podlahová čidla a přívody
 – montážní krabice pro termostaty

• DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU rozložení topných prvků

• PODROBNÝ MONTÁŽNÍ NÁVOD S DOPORUČENÍMI 

• PROGRAMOVATELNÁ REGULACE
 – termostaty OCD2 pro hlavní vytápění
 – s prostorovým a podlahovým čidlem
 – pro každou hlavní obytnou místnost a ložnici vždy samostatný termostat
 – sloučení ovládání pro WC, koupelny a technické či pomocné místnosti dle logiky
  (stejný teplotní režim)

KOMPLETNÍ TOPENÍ – podlahové topení pro nízkoenergetické domy včetně regulace
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