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 KOMPAKTNÝ PLYNOVÝ KOTOL, KTORÝ SA ZMESTÍ VŠADE? 
KOTOL ENBRA BY FONDITAL

Harmónia konceptu riešenia, použitie najnovších technológií, 
precízna kontrola kvality a bohatá vybavenosť inovatívnymi prv-
kami sú vlastnosti, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších uží-
vateľov.

„ENBRA SLOVAKIA spolupracuje s talianskym výrobcom špičkových 
kotlov Fondital už od roku 2014. Po toľkých rokoch môžeme s ur-
čitosťou povedať, že ide o silného, spoľahlivého a inovatívneho vý-
robcu kotlov, s ktorým máme výborné skúsenosti. ENBRA je exklu-
zívnym partnerom kotlov Fondital na Slovensku,“ hovorí Katarína 
Rusková, obchodná riaditeľka spoločnosti  ENBRA SLOVAKIA.

Plynový kotol je v dnešnej dobe najdostupnejšou a inštalačne 
najrýchlejšou voľbou pre vykurovanie domácností, kde je za-
vedený plyn. Kombinuje v sebe rozumné obstarávacie náklady 
a súčasne nízke náklady na prevádzku. Okrem pravidelnej roč-
nej servisnej prehliadky sú prakticky bezúdržbové, takže v zása-

de zapnete, nastavíte teplotu a hneď kúrite, prípadne i zohrieva-
te úžitkovú vodu. 

„Naše plynové kondenzačné kotly sa radia medzi špičku na trhu. 
Z hľadiska výkonu a efektivity prevádzky spĺňajú najprísnejšie štan-
dardy a tiež emisné normy. Vyrábajú sa v Európe a vyznačujú sa 
unikátnou konštrukciou nerezového výmenníka. Ten je pri dodržaní 
pokynov výrobcu pri montáži a predpísaných servisných prehlia-
dok prakticky nezničiteľný a zaručuje vysoký výkon a hlavne dlhú 
životnosť,“ hovorí Katarína Rusková. Kotly ENBRA by Fondital sú 

dodávané v rôznych variantoch, výkonoch a príslušenstve. Ide 
o zariadenia vysokej estetickej, technickej a technologickej kva-
lity a ich poruchovosť je štatisticky zanedbateľná.

Bezplatná 5-ročná záruka

Štandardná, zákonom defi novaná záruka je 2 roky. „Našim kot-
lom veríme. Preto sme im predĺžili záruku na 5 rokov. Za predĺženú 

Malý, tichý, úsporný, spoľahlivý, smart a za dobrú cenu. To sú najčastejšie 

očakávania od zdroja tepla pre rodinný dom. Plynové kotly ENBRA by 

Fondital dokonale spĺňajú všetky tieto požiadavky a môžu byť aj pre vás tou 

správnou voľbou.
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záruku je bežne potrebné priplácať. U nás dostanete na kotly ENB-
RA by Fondital záruku predĺženú o 3 roky úplne zadarmo. Získate 
tak kotol s 5-ročnou zárukou pri dodržaní záručných podmienok 
ako pri štandardnej záruke,“ dopĺňa Rusková.

SMART HOME

Kotly ENBRA by Fondital štandardne umožňujú jednoduché 
prepojenie so systémami „smart home” a môžete ich na diaľku 
ovládať pomocou mobilnej aplikácie. Okrem toho tiež ponúkajú 
oddelenú reguláciu výkonu vykurovania a prípravy teplej vody, 
čo dodatočne zníži prevádzkové náklady. Napríklad inteligentný 
regulátor ENBRA SPOT umožňuje nastaviť a monitorovať kotol 
a vykurovací systém z ľubovoľného miesta, jednoducho cez in-
ternet. Spolu s použitím externého senzora môže užívateľ naviac 
dodatočne zvýšiť sezónnu energetickú účinnosť svojho zariade-
nia na vykurovanie až o 4 %.

Kompaktný rozmer, nízka hlučnosť a skvelá dostupnosť

Komfort je dôležitý a nespornou výhodou kotlov ENBRA by Fon-
dital je veľmi nízka hlučnosť pri prevádzke, čo v domácnosti za-
ručene ocení každý. Vďaka kompaktným rozmerom tieto kotly 
nezaberú veľa miesta a zmestia sa aj do stiesnených priestorov 
v menších bytoch, rodinných domoch či v menších technických 
miestnostiach. Ponuka kotlov, potrebného príslušenstva a náh-
radných dielov je v ENBRA z 90 % vždy skladom. Všetko bez 
otravného čakania na dodanie.

Čo o kotloch ENBRA by Fondital hovoria tí, 

ktorí s nimi pracujú?

Projektanti oceňujú najmä technic-
ké parametre a vybavenosť kotlov, 
čo umožňuje ich bezproblémové 
využitie, napríklad pre nízkoener-
getické moderné stavby v kombi-
nácii s alternatívnymi zdrojmi tepla. 
Široká možnosť napojiť prídavné 
a pomocné systémy ako externé zá-
sobníky, solárne zariadenia, externé 
senzory pre využitie ekvitermického 
riadenia alebo bezdrôtové reguláto-
ry cez OPEN THERM.

Špecialisti zabezpečujúci inštaláciu 

a servis vyzdvihujú ich spoľahlivosť, 
do detailov premyslené usporia-
danie a univerzálnosť náhradných 
dielov. Vďaka týmto vlastnostiam je 
montáž, servis a údržba jednoduchá, 
rýchla a vlastníkovi kotla výrazne 
šetrí prevádzkové náklady. Výhodou 
je jednoduché konštrukčné riešenie 
hydrauliky, jeden 3-cestný ventil pre 

všetky verzie. Všetky opravy sa dajú jednoducho realizovať cez 
prednú časť kotla. Kotly sú vybavené elektronikou s jednodu-
chou diagnostikou porúch. 

Užívatelia kotla dostanú úsporné zariadenie, ľahko a intuitívne 
ovládateľné, spoľahlivé, s komfortnou prevádzkou a za cenu, 
ktorá danej kvalite produktu a použitých materiáloch a riešení 
na jeho výrobu príjemne prekvapí. Kotly ENBRA by Fondital sa 
hrdia takmer bezporuchovou prevádzkou a teda minimálnymi 
nákladmi na servis. Na výber je široká škála zariadení od najjed-
noduchších a najlacnejších po TOP úroveň, ktorá zabezpečuje 
najlepší komfort.

ENBRA partner

Pridajte sa k nám a zaraďte sa do siete montážnych a servisných 
partnerov ENBRA po celom Slovensku. Zabezpečíme vám pra-
videlné školenia, technickú podporu, ako i potrebné zázemie. 
Rovnako rozšírime našu spoločnú základňu zákazníkov o nové 
možnosti predaja a servisu. No a v neposlednom rade vieme na-
šim partnerom ponúknuť zaujímavé obchodné podmienky. 

Viac info na www.enbra.sk


