
ODLIČNA PAKETNA PONUDBA IN FINANCIRANJE
 n 8 novih paketov energetskih rešitev za dom
 n brezplačni ogled in strokovno svetovanje na domu
 n prihranki ogrevanja do 70 %
 n akcijske cene opreme
 n možnost plačila na obroke
 n brezobrestni kredit
 n možnost pridobitve delne subvencije Eko sklada

AKCIJSKA  
PONUDBA  
VELJA DO  

31. 12. 2016

Prihranite pri stroških ogrevanja! 

NOVI PAKETI  
ENERGETSKIH  
REŠITEV ZA VAŠ DOM



8 NOVIH PAKETOV  
ENERGETSKIH REŠITEV

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

Istrabenz plini d.o.o.
Sermin 8a 
6000 Koper

www.istrabenzplini.si
www.toplotna-crpalka.com

03 426 47 20
alenka.humar@istrabenzplini.si

- za ogrevanje in pripravo 
tople sanitarne vode

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PAKET

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT 

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT +
TOPLOTNA ČRPALKA VAILLANT 

TOPLOTNA ČRPALKA GORENJE

TOPLOTNA ČRPALKA KRONOTERM 

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT  
Z VGRAJENIM PRETOČNIM BOJLERJEM

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT 
Z LOČENIM ZUNANJIM BOJLERJEM 

PLINSKA KONDENZACIJSKA PEČ VAILLANT + 
SOLARNA KOLEKTORJA VAILLANT 

DO 15 %

DO 15 %
DO 70 %

DO 70 %

DO 70 %

DO 15 %

DO 15 %

DO 15 %
DO 50 %

PAKET
HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA  
DAIKIN  

DO 45 %

PRIHRANEK STROŠKOV  OGREVANJA

NOVO



Prihranki ogrevanja do 70 %
S paketi energetskih rešitev in nadgradnjo obstoječega 
energetskega sistema boste dosegli prihranke pri stroških 
ogrevanja do 70 %.

Odlična paketna ponudba in financiranje opreme
 n ugodne akcijske cene do 31. 12. 2016
 nmožnost plačila v obrokih (1 + 3) 
 nmožnost plačila z Diners kartico (12 obrokov)

 nmožnost pridobitve kredita NLB za vrednost  
celotne ponudbe – kredit do 36 MESECEV BREZ 
OBRESTI – EOM 0,0 % 

 nmožnost pridobitve delne subvencije Eko sklada 
(paketa 7 in 8)

Strokovna podpora in servis opreme 
Nudimo vam brezplačni ogled in svetovanje na domu,  
strokovno podporo pri načrtovanju, montaži, uporabi in 
vzdrževanju ter zagotavljamo servis vgrajene opreme.

Zamenjava plinske peči v skladu z Uredbo o emi-
sijah
Z zamenjavo plinske peči boste sledili zahtevam zakono-
daje (Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 
02/2015), ki predvideva, da je potrebno plinsko peč, ki 
je bila izdelana do leta 1996, prilagoditi mejnim vre-
dnostim (CO in NOx) oziroma da jo je bilo potrebno za-
menjati do 31. 12. 2015.

Skrb za čisto okolje
Z novo opremo boste ob prihrankih in boljših izkoristkih 
dodatno zmanjšali škodljive emisije in izpuste CO2 ter 
prispevali svoj delež k čistejšemu okolju.
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DO 15 %
DO 50 %

DO 45 %



PAKET 1:

 n Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC  
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:  
5,2 - 25 kW,

 n montaža peči,
 n vezava termostata do dolžine 10 m (material  

vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
 n montaža dimnika do dolžine 2 m in preboj zidu, 
 n zagon peči.

PAKET 1 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 2.634,73 €

AKCIJSKA CENA 1.996,97 € 2.056,88 € 2.056,88 € 1.996,97 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.

PAKET
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Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC  
VU INT I 256/5-5 plus:
- za ogrevanje, 
- visoka stopnja izkoristka (110 %),
- visokoučinkovita obtočna črpalka,
- osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA funkcijo - samodejna kontrola 

procesa,
- sprednja vrata upravljalne plošče,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode, 
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

PLINSKA 
KONDENZACIJSKA PEČ 
VAILLANT

ZA OGREVANJE

15%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO



PAKET 2:

 n Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC  
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:  
5,2 - 25 kW,

 n montaža peči,
 n vezava termostata do dolžine 10 m (material 

vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
 n montaža dimnika do dolžine 2 m in preboj zidu, 
 n zagon peči.
 n Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR  

VWL BM 290/4,
 n montaža toplotne črpalke - vezava tople 

sanitarne vode do dolžine 3 m.

PAKET

PAKET 2 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 4.779,84 €

AKCIJSKA CENA 3.796,27 € 3.910,16 € 3.910,16 € 3.796,27 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.
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Plinska kondenzacijska peč VAILLANT 
ecoTEC VU INT I 256/5-5 plus:
- za ogrevanje, 
- visoka stopnja izkoristka (110 %),
- visokoučinkovita obtočna črpalka,
- osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem 

jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA funkcijo - 

samodejna kontrola procesa,
- sprednja vrata upravljalne plošče,
- možnost kombinacije z zunanjimi vsebniki vode, 
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja 

na 5 let.

Toplotna črpalka VAILLANT aroSTOR  
VWL BM 290/4:
- toplotna črpalka zrak/voda za pripravo tople 

sanitarne vode,
- volumen: 290 l,
- talna stoječa izvedba,
- varčno ogrevanje sanitarne vode v primerjavi z 

ogrevanjem s klasično napravo - do 70 % nižji 
stroški,

- delovanje brez podpore tudi v zimskih mesecih,
- minimalna temperatura vsesanega zraka do 7°C,
- najvišja temperatura tople sanitarne vode: 60°C,
- hlajenje in sušenje prostorov v poletni sezoni, 

vzdrževanje nizkih temperatur (shramba, klet...),
- okolju prijazno hladivo R134,
- inteligentni sistem za aktivno in pasivno 

odtaljevanje pri nizkih temperaturah,
- visok izkoristek COP: 3,30 - pri sobni temperaturi 

15°C in temperaturi vode 55°C,
- programirana antilegionelna zaščita - pregrevanje 

vode na 60°C vsaki dve uri,
- grelec vode s toplotno zaščito in avtomatsko 

omejitvijo segrevanja vode nad 55°C,
- zaščita proti zmrzovanju,
- zaščita kompresorja pred visokim številom vklopov, 
- 2 leti splošne garancije, 7 let garancije za kotel.

70%DO

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

15%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO

PLINSKA 
KONDENZACIJSKA PEČ 
VAILLANT + TOPLOTNA 
ČRPALKA VAILLANT

ZA OGREVANJE IN
PRIPRAVO TOPLE
SANITARNE VODE



PAKET 3:

 n Toplotna črpalka GORENJE TC 300 - 1ZCR,
 n montaža toplotne črpalke - vezava sanitarne  

vode do dolžine 3 m.

PAKET

PAKET 3 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit

REDNA CENA 2.140,73 €

AKCIJSKA CENA 1.882,03 € 1.938,49 € 1.938,49 € 1.882,03 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.
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Toplotna črpalka GORENJE TC 300 - 1ZCR:
- toplotna črpalka zrak/voda za pripravo tople 

sanitarne vode,
- nazivna električna moč: 620 W,
- volumen: 280 l,
- talna stoječa izvedba,
- varčno ogrevanje sanitarne vode v primerjavi z 

ogrevanjem s klasično napravo - do 70 % nižji 
stroški,                   

- delovanje brez podpore tudi v zimskih mesecih,
- minimalna temperatura vsesanega zraka do 7°C,
- rotacijski kompresor,
- cevni ploščati izmenjevalec,
- kotel iz visoko kakovostne jeklene pločevine, 

zaščiten z emajlom pečenim na 850°C,
- hlajenje in sušenje prostorov v poletni sezoni, 

vzdrževanje nizkih temperatur (shramba, klet...),
- možnost povezave na plinsko peč,
- magnezijeva anoda za dodatno zaščito pred 

korozijo kotla,
- visokokakovostna 57 mm izolacija,
- izkoristek COP: 2,8 - delovno območje - 

temperatura zraka od 7°C do 35°C,
- digitalni krmilnik agregata toplotne črpalke,
- 2 leti splošne garancije, 7 let garancije za kotel.  

70%DO

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

TOPLOTNA ČRPALKA 
GORENJE

ZA PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE



PAKET 4:

 n Toplotna črpalka KRONOTERM  
WP2 LF - 302E/1 E D PV P,

 n montaža toplotne črpalke - vezava tople sanitarne 
vode do dolžine 3 m.

PAKET

PAKET 4 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 2.534,93 €

AKCIJSKA CENA 2.217,10 € 2.283,61 € 2.283,61 € 2.217,10 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.
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TOPLOTNA ČRPALKA 
KRONOTERM

ZA PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE

70%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO Toplotna črpalka KRONTERM  
WP2 LF - 302W/1 E D PV P:
- toplotna črpalka zrak/voda za pripravo tople 

sanitarne vode,
- toplotna moč: 3.350 W
- električna moč: 1.940 W
- max. električna moč:  2.060 W
- volumen: 270 l
- talna stoječa izvedba
- varčno ogrevanje sanitarne vode v primerjavi z 

ogrevanjem s klasično napravo - do 70 % nižji stroški,
- delovanje brez podpore tudi v zimskih mesecih  

(do - 7°C),
- vrhunski rotacijski kompresor zadnje generacije,
- dodatni izmenjevalec za kombinacijo  

z drugimi napravami,
- dve hitrosti ventilatorja - tišje in  

varčnejše delovanje,
- bojler zaščiten s titanovo anodo,
- avtomatsko antilegionelno pregrevanje,
- avtomatsko hitro segrevanje,
- urnik delovanja z dnevno uro,
- grafični zaslon in ECO2 WEB regulacija,
- 2 leti splošne garancije, 10 let garancije  

za bojler. 



PAKET 5:

 n Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC 
VUW INT I 256/5-5 plus z vgrajenim pretočnim 
bojlerjem, z močjo za ogrevanje: 5,2 - 25 kW, za 
ogrevanje tople sanitarne vode: 25 kW,

 n montaža peči,
 n vezava termostata do dolžine 10 m (material 

vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
 n montaža dimnika do dolžine 2 m in preboj zidu, 
 n zagon peči.

PAKET

PAKET 5 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit

REDNA CENA 2.832,44 €

AKCIJSKA CENA 2.135,36 € 2.199,42 € 2.199,42 € 2.135,36 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.



15%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO
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Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC VUW  
INT I 256/5-5 plus z vgrajenim pretočnim bojlerjem:
- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
- visoka stopnja izkoristka (110 %),
- visokoučinkovita obtočna črpalka,
- osvetljeni tekstualni LC zaslon v slovenskem  jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA funkcijo - samodejna kontrola 

procesa,
- sprednja vrata upravljalne plošče,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo podaljšanja na 5 let.

PLINSKA 
KONDENZACIJSKA PEČ 
VAILLANT Z VGRAJENIM 
PRETOČNIM BOJLERJEM

ZA OGREVANJE IN 
PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE



PAKET 6:

 n Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC  
VU INT I 256/5-5 plus z močjo za ogrevanje:  
5,2 - 25 kW, 

 n ločeni zunanji bojler za sanitarno vodo uniSTOR 
VIH Q 75 s povezovalnim setom za bojler,

 n montaža peči,
 n vezava termostata do dolžine 10 m (material 

vključen) – nadometna montaža z enim prebojem,
 n montaža dimnika do dolžine 2 m in preboj zidu,
 n zagon peči.

PAKET

PAKET 6 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 3.244,16 €

AKCIJSKA CENA 2.423,56 € 2.496,27 € 2.496,27 € 2.423,56 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.
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Plinska kondenzacijska peč VAILLANT ecoTEC  
VU INT I 256/5-5 plus:
- za ogrevanje in pripravo tople  

sanitarne vode,
- visoka stopnja izkoristka (110%),
- visokoučinkovita obtočna črpalka,
- osvetljeni tekstualni LC zaslon v  

slovenskem  jeziku,
- termokompaktni modul z ELGA  

funkcijo - samodejna kontrola procesa,              
- sprednja vrata upravljalne plošče,
- možnost kombinacije z zunanjimi  

vsebniki vode,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo  

podaljšanja na 5 let.

15%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO

PLINSKA 
KONDENZACIJSKA PEČ 
VAILLANT Z LOČENIM 
ZUNANJIM BOJLERJEM

ZA OGREVANJE IN 
PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE



PAKET 7:

 n Plinska kondenzacijska peč VAILLANT auro 
COMPACT VSC S 206/4-5 190 z močjo za 
ogrevanje: 3,8 - 20 kW, z vremensko vodeno 
regulacijo temperature VRC 700/2, dimnik do 
dolžine 2 m po jašku, 

 n 2 ploščata kolektorja auroTHERM VFK 145 V,
 n laminarni akumulacijski hranilnik sanitarne  

vode (190 l), 
 n priključni set auro COMPACT, 
 n strešni nosilec tip P za Bramac, 
 n montažna cev VFK V na streho, 
 n osnovni set za inštalacijo VFK 145, 
 n raztezna posoda za toplo sanitarno vodo (8 l), 
 n solarna tekočina (20 l), 
 n solarna gibljiva cev 2v1 DN16 (15 m).

PAKET

PAKET 7 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 6.603,62 €

AKCIJSKA CENA 4.775,19 € 4.918,44 € 4.918,44 € 4.775,19 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.

MOŽNOST PRIDOBITVE DELNE SUBVENCIJE EKO SKLADA
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Plinska kondenzacijska peč VAILLANT auro 
COMPACT VSC S 206/4-5 190:
- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
- plinski kombinirani kondenzacijski kotel (20 kW) 

in laminarni akumulacijski hranilnik tople sanitarne 
vode (190 l),

- solarna priprava tople sanitarne vode (visoki 
komfort),

- majhen LCD zaslon z digitalno-informacijskim 
analitičnim sistemom »DIA«,

- sistem »Aqua-kondens« za izkoriščanje učinka 
kondenzacije in pripravo tople sanitarne vode,

- visoka stopnja izkoristka,
- nizke emisije,
-  2 leti splošne garancije z možnostjo  

podaljšanja na 5 let.

Ploščati kolektor VAILLANT auroTHERM VFK 145 V: 
- za pripravo tople sanitarne vode,
- površina kolektorja: 2,51 m²,
- možnost horizontalne ali vertikalne montaže,
- možnost montaže v streho, na poševno ali  

ravno streho,
- varnostno steklo (4 mm)
- bakreni absorber s stopnjo absorpcije 95 %,
- eloksirano aluminijsko dno (60 mm), 
- minimalne toplotne izgube,
- toplotna izolacija brez freona,
- 2 leti splošne garancije z možnostjo  

podaljšanja na 5 let.

50%DO

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

PLINSKA 
KONDENZACIJSKA PEČ 
VAILLANT + SOLARNA 
KOLEKTORJA VAILLANT

ZA OGREVANJE IN 
PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE

15%

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA

DO



PAKET

PAKET 8:

 n Hibridna toplotna črpalka DAIKIN Altherma: 
− notranja enota toplotne črpalke (5 kW)
− notranja plinska kondenzacijska enota (7,6 - 27 kW)
− zunanja enota toplotne črpalke,

 n daljinski upravljalnik,
 n montaža notranjih in zunanje enote,
 n cevna povezava med zunanjo in notranjimi enotami 

(do dolžine 10 m),
 n dimni priključek (vodoravni odvod 60/100) s 

prebojem zidu,
 n magnetni filter,
 n elektro dela s povezavo termostata (do dolžine 10 m),
 n zagon sistema.

PAKET 8 gotovina obroki  
1+3

kartica Diners  
(12 obrokov) kredit 

REDNA CENA 6.657,64 €

AKCIJSKA CENA 4.730,62 € 4.872,54 € 4.872,54 € 4.730,62 €

Vse cene vključujejo DDV. Akcijska cena paketa velja do 31. 12. 2016, v primeru po-
godbenega sodelovanja z Istrabenz plini. Prihranek stroškov ogrevanja je informa-
tiven, dejanski prihranek je odvisen od obstoječega objekta in ogrevalnega sistema.  
Slika je simbolična.

NOVO

MOŽNOST PRIDOBITVE DELNE SUBVENCIJE EKO SKLADA



ENERGIJSKI  
RAZRED
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Hibridna toplotna črpalka DAIKIN Altherma:
- za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode 
Visok izkoristek
- optimalna izraba brezplačnega obnovljivega vira energije iz 

okoliškega zraka, v kombinaciji s plinsko kondenzacijsko tehniko,
- varčna priprava tople sanitarne vode.

Samodejno prilagajanje delovanja
- DAIKIN hybrid logic regulacija, glede na temperaturne pogoje 

in cene električne energije ter plina, samodejno skrbi za najbolj 
ekonomično ogrevanje,

- vse komponente so tovarniško optimalno dimenzionirane in 
medsebojno usklajene.

Udobje skozi vse leto
- hibridno delovanje z uporabo dveh virov energije zagotavlja maksimalni 

izkoristek, nizke stroške ogrevanja ter udobje skozi vse leto,
- enostavna integracija v različne obstoječe ogrevalne sisteme,
- tiho delovanje,
- kompaktne mere zunanje in notranje enote omogočajo montažo tudi 

tam, kjer smo s prostorom omejeni.
- 3 leta splošne garancije

HIBRIDNA  
TOPLOTNA ČRPALKA 
DAIKIN

ZA OGREVANJE IN 
PRIPRAVO TOPLE 
SANITARNE VODE

45%DO

PRIHRANEK 
STROŠKOV  
OGREVANJA



Istrabenz plini d.o.o.

Sermin 8a 
6000 Koper

www.istrabenzplini.si
www.toplotna-crpalka.com

03 426 47 20
alenka.humar@istrabenzplini.si


