
Ako na to? Stačí, ak si u niektorého z našich predajcov zakúpite kotly 
značky IMMERGAS a niektorý z týchto praktických darčekov je váš.
Akcia sa netýka kotlov NIKE Star a EOLO Star!
Darček dostanete priamo vo veľkoobchode! Pre viac informácií 
o podmienkach ako darček získať, kontaktujte svojich predajcov 
vo veľkoobchode!

AKCIA!
V jesennej akcii IMMERGAS môžete
získať buď náradie FISKARS, kufor 
SAMSONITE, vrtulník BLADE, alebo 
pracovné oblečenie IMMERGAS. 

Kategória High-Tech kotly:

 VICTRIX 26 – závesný kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV
 VICTRIX X 12, VICTRIX X 24 – závesné kondenzačné kotly len pre ÚK s možnosťou pripojenia externého zásobníka 

TÚV
 VICTRIX Zeus 26 – závesný kondenzačný kotol so zabudovaným 45 l antikorovým zásobníkom TÚV
 VICTRIX Zeus Superior 26 kW / VICTRIX Zeus Superior 32 kW – závesné kondenzačné kotly so zabudovaným 54 l 

antikorovým zásobníkom TÚV
 VICTRIX Superior TOP 32 / VICTRIX Superior TOP 32 X– závesné kondenzačné kotly prietokové alebo v kombinácii 

s 80 – 200 l antikorovým zásobníkom TÚV alebo so 125 l OKC smaltovaným zásobníkom TÚV
 VICTRIX R 24 – závesný kondenzačný kotol vhodný do existujúcich systémov
 VICTRIX 50 , 75, 90 a 115 – závesné kondenzačné kotly s možnosťou pripojenia samostatného zásobníka od 200 

do 1000 l
 HERCULES Condensing – stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným 120 l antikorovým zásobníkom TÚV 

s možnosťou inštalácie hydraulického rozdeľovača pre podlahový a radiátorový vykurovací systém
 HERCULES Solar 26 – stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným 200 l antikorovým zásobníkom TÚV 

a solárnym systémom
 ZEUS Superior kW – závesný kotol so zabudovaným 60 l antikorovým zásobníkom TÚV

Kategória Basic kotly:

 MINI Eolo / Nike  – závesné kotly s prietokovým ohrevom TÚV
 MINI Eolo / Nike X – závesné kotly iba pre ÚK s možnosťou pripojenia externého zásobníka TÚV
 AVIO / ZEUS kW – závesné kotly so zabudovaným 45 l antikorovým zásobníkom TÚV

Kúpou týchto kotlov sa zapojíte do jesennej akcie 2012:

IMMERGAS, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín
Tel.: 032 2850 100, Fax: 032 6583 764

e-mail: immergas@immergas.sk, www.immergas.sk

P R E   V I A C   I N F O R M Á C I Í   K O N TA K T U J T E   V Á Š   V E Ľ K O O B C H O D !

sada profi náradia

pracovný odevkvalitný cestovný kufor model vrtulníka na diaľkové ovládanie

CX2 RTF Co-Axial

Akcia
pre

inštalatérov!

Vyberte si
kvalitný značkový darček

na prácu aj zábavu!



Blade CX2 RTF Co-Axial
je kompletne zostavený model vrtulníka na diaľkové 
ovládanie a predstavuje vrchol vo svojej triede. 
Vrtulník má  nainštalované  elektromotory hlavných 
rotorov a riadiacu elektroniku a mechaniku, čo 
zabezpečuje spoľahlivé a citlivé riadenie.

 Priemer rotora: 345 mm
 Dĺžka: 417 mm
 Výška: 182 mm
 Hmotnosť: 227 g ( vrátane batérie)
 Batéria: 2 články LiPol 800 mAh 7,4V
 Hlavné motory: 2x “180“
 Doba letu: 10-15 minút
 Vysielač: 5-kanálový 2,4 GHz
 Prijímač: 4 v 1 / mixer/ESC/gyro

Samsonite X-Check
je cestovný kufor ktorý uspokojí aj tých 
najodvážnejších cestovateľov a zabezpečí 
bezstarostné cestovanie vďaka svojej ľahkosti, 
použitému kvalitnému materiálu a premyslenej 
konštrukcii. Tento kufor je vhodný na cestovanie vo 
vlaku, aute ale aj v lietadle, pretože spĺňa rozmerové 
obmedzenia v rámci leteckej prepravy. Je vybavený 
pevným zámkom s trojmiestnym kódom.

 Objem: 35 l
 Hmotnosť: 2,62 kg
 Rozmery (d x v x h): 37 x 55 x 20 cm
 Materiál: Polyester 
 Záruka: 5 rokov 

Sada profi náradia
Sekera Fiskars X17 je ideálna sekera na prípravu dreva 
pre chatárov, do krbov a pecí. Porisko z trvanlivého 
polyamidu FibreComp™ vystuženého sklennými vláknami 
je zakončené mäkkým, protišmykovým oranžovým 
elastomerom. Je odolné proti vlhkosti, suchu a studenému 
počasiu. Čepeľ zo špeciálnej uhlíkovej ocele je kovaná 
v zápustke a jednoducho sa ostrí. Má dva druhy tvrdosti 
a je potiahnutá vrstvou PTFE, ktorá znižuje trenie, 
maximálne zvyšuje účinnosť a zároveň chráni čepeľ pred 
koróziou.

 Obsahuje ochranné a prenosné plastové púzdro
 Dĺžka poriska: 600 mm
 Hmotnosť: 1 570 g
 Hmotnosť čepeľe: 1 086 g
 Oceľ: kovaná C40, Tvrdosť: 48-55HRC

Rámová píla Fiskars 21“ má dvojité ozubenie so 
zakalenými zubami, ostrými ako britva. Píla reže pri tlačení 
aj ťahaní. Veľmi výkonné unikátne ozubenie výborne reže 
mokré a čerstvé drevo.

 Dĺžka: 625 mm
 Hmotnosť: 720 g

Vyberte si z našej ponuky
kvalitný značkový darček!

Inštruktážne CD v balení!

Pracovný odev IMMERGAS
 pevný a príjemný materiál
 pohodlný strih, vystužené kolená
 praktické vrecká na náradie
 rýchlozapínacie spony

 Balenie obsahuje:
 montérkové nohavice na traky
 montérková bunda
 dostupné veľkosti: L, XL, XXL


