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   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

Sestava 2 x TS 300 STANDARD  Sestava 2 x TS 300 EXTRA 

Nejmenší z nabízených sestav s nejprodávanějším typem 

kolektorů TS 300 a celkovou absorpční plochou 3,56 m². 

Sestava je vhodná pro menší domácnost s 2-3 osobami 

na přípravu TV.  Předpokládaná úspora energie cca 50%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 2 ks sluneční kolektor TS 300 

 soubor na připojení a spojení kolektorů 

 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 

 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  

 200 l zásobník se dvěma výměníky 

 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  

 expanzní nádoba 12 l s držákem 

 nemrznoucí teplonosná kapalina – 25 l 

 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako sestava 2 x TS 300 STANDARD.  

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové. 

Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 

výstupu teplé vody ze zásobníku. 

 

Cena sestavy: 61 939 Kč bez DPH  Cena sestavy: 67 549 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

 

  

http://www.solarnicesko.cz/


  

   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

Sestava 3 x TS 300 STANDARD  Sestava 3 x TS 300 EXTRA 

Rozšířený standardní solární systém na přípravu teplé vody 

vhodný pro domácnosti s 4-5 osobami.  Předpokládaná 

úspora energie cca 60%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 3 ks sluneční kolektor TS 300 

 soubor na připojení a spojení kolektorů 

 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 

 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  

 300 l zásobník se dvěma výměníky 

 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  

 expanzní nádoba 18 l s držákem 

 nemrznoucí teplonosná kapalina – 30 l 

 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako Sestava 3 x TS 300 STANDARD. 

Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové . 

Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 

výstupu teplé vody ze zásobníku. 

Cena sestavy: 78 071 Kč bez DPH  Cena sestavy: 83 681 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

 

http://www.solarnicesko.cz/


  

   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

Sestava 2 x TS 330M STANDARD  Sestava 2 x TS 330M EXTRA 

Kolektory TS 330M jsou horizontální alternativou kolektorů 

TS 300. Používají se tam, kde z hlediska architektonického 

a stavebně technického není vhodné použít vertikální typ 

kolektorů. Tato menší z nabízených sestav je vhodná pro 

domácnosti s 2-3 osobami. Předpokládaná úspora 

energie cca 50%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 2 ks sluneční kolektor TS 330M 

 soubor na připojení a spojení kolektorů 

 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 

 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  

 200 l zásobník se dvěma výměníky 

 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  

 expanzní nádoba 12 l s držákem 

 nemrznoucí teplonosná kapalina – 25 l 

 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako sestava 2 x TS 330M STANDARD. 
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové. 

Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 

výstupu teplé vody ze zásobníku. 

 
 

Cena sestavy: 65 964 Kč bez DPH  Cena sestavy: 71 574 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dota Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

http://www.solarnicesko.cz/


  

   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

 

Sestava 3 x TS 330M STANDARD  Sestava 3 x TS 330M EXTRA 

Rozšířený solární systém na přípravu teplé vody 

s horizontálními kolektory TS 330M vhodný pro 

domácnosti s 4-5 osobami.  Předpokládaná úspora 

energie cca 60%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 3 ks sluneční kolektor TS 330M 
 soubor na připojení a spojení kolektorů 
 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 
 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  
 300 l zásobník se dvěma výměníky 
 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  
 expanzní nádoba 18 l s držákem 
 nemrznoucí teplonosná kapalina – 30 l 
 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako sestava 3 x TS 330M STANDARD. 
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 
jednotka namísto jednovětvové. 
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 
výstupu teplé vody ze zásobníku. 

Cena sestavy: 84 411 Kč bez DPH  Cena sestavy: 90 021 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

 

  

http://www.solarnicesko.cz/


  

   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

Sestava 2 x TS 500 STANDARD  Sestava 2 x TS 500 EXTRA 

Ekonomicky nejvýhodnější sestava. Systém se dvěma 

kolektory se zvětšenou absorpční plochou 2,26 m²/kol. 

Sestava je vhodná pro domácnost s 3-4 osobami na 

přípravu TV. Předpokládaná úspora energie cca 60%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 2 ks sluneční kolektor TS 500 

 soubor na připojení a spojení kolektorů 

 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 

 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  

 300 l zásobník se dvěma výměníky 

 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  

 expanzní nádoba 12 l s držákem 

 nemrznoucí teplonosná kapalina – 30 l 

 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako Sestava 2 x TS 500 STANDARD. 
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 
jednotka namísto jednovětvové. 
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 
výstupu teplé vody ze zásobníku. 

Cena sestavy: 68 538 Kč bez DPH  Cena sestavy: 74 148 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

 

  

http://www.solarnicesko.cz/


  

   Nejlepší volba v solárních řešeních 
www.solarnicesko.cz  

Sestava 3 x TS 500 STANDARD  Sestava 3 x TS 500 EXTRA 

Největší z nabízených solárních sestav s celkovou 

absorpční plochou 6,78 m². Sestava je navržena tak, aby 

pokrývala potřebu na teplou vodu v domácnosti až se 7 

osobami.  Předpokládaná úspora energie cca 65%. 

 Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 

jednotka namísto jednovětvové a sestava je doplněná o 

termostatický směšovací ventil na výstupu teplé vody ze 

zásobníku. 

Složení sestavy  Složení sestavy 

 3 ks sluneční kolektor TS 500 
 soubor na připojení a spojení kolektorů 
 nosná konstrukce na upevnění kolektorů dle výběru 
 30 m nerezového vlnovcového potrubí s EPDM 

izolací  
 400 l zásobník se dvěma výměníky 
 čerpadlová jednotka (jednovětvová)  
 expanzní nádoba 18 l s držákem 
 nemrznoucí teplonosná kapalina – 35 l 
 jednookruhový elektronický solární regulátor  

 Jako Sestava 3 x TS 500 STANDARD. 
Oproti verzi Standard je v sestavě dvouvětvová čerpadlová 
jednotka namísto jednovětvové. 
Sestava je doplněná o termostatický směšovací ventil na 
výstupu teplé vody ze zásobníku. 

Cena sestavy: 94 648 Kč bez DPH  Cena sestavy: 100 258 Kč bez DPH 

Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál.  Sestava neobsahuje montáž a pomocný montážní materiál. 

Dotace NZÚ: 35 000 Kč  Dotace NZÚ: 35 000 Kč 

 

 

http://www.solarnicesko.cz/

