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Ценовник за дополнителна опрема за термален систем  

 

Име на ставка Големина Дополнителни 
информации 

Цена со 
ДДВ 

(денари) 

Соларен термален колектор FP-

CS 
2m2  

( 1×2м) 

Апсорберот е “Full Plate”. 
Колекторот има “Solar Key 

Mark” сертификат 

9925 

Соларен термален колектор  FP-

CS 
2,5m2 

( 1,25×2м) 

Апсорберот е “Full Plate”. 
Колекторот има “Solar 
Key Mark” сертификат 

11870 

Соларен термален колектор FP-

CS 
1,5 

( 1×1,5м) 

Апсорберот е “Full Plate”. 
Колекторот има “Solar 
Key Mark” сертификат 

7812 

Соларен термален колектор ФПСТ 2(1x2м) Апсорберот е “Full Plate”. 
Колекторот има “Solar 
Key Mark” сертификат 

9360 

Соларен термален колектор ФПСТ 2,5 Апсорберот е “Full Plate”. 
Колекторот има “Solar 
Key Mark” сертификат 

10584 

Диференцијален термостат ДТ2 Парче Со диференцијалниот 
термостат следат две 

сонди 

2700 

Диференцијален термостат SR 
208C 

Парче Со диференцијалниот 
термостат следат три 

сонди 

5900 

 

Концентрат антифриз за соларен 
систем 

1 литар Антифризот е безбоен, 
екололошки и 

неотровен. 

190  

Хоризонтален Соларен бојлер 
H120  

120 литри Соларниот бојлер се 
монтира горе на кров 
заедно со колекторот. 

13680 
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Хоризонтален Соларен бојлер  
H150 

150 литри Соларниот бојлер се 
монтира горе на кров 
заедно со колекторот. 

15360 

Хоризонтален Соларен бојлер 
H200  

200 литри Соларниот бојлер се 
монтира горе на кров 
заедно со колекторот. 

17400 

Вертикален Соларен бојлер  со 
еден изменувач, капацитет 150 

литри-V150 

150 литри Бојлер се монтира долу 
во купатило или подрум 

и служи за систем со 
пумпа. 

11808 

Вертикален Соларен бојлер   со 
два изменувачи, капацитет 150 

литри-V150 

150 литри Бојлер се монтира долу 
во купатило или подрум 

и служи за систем со 
пумпа. 

13512 

Вертикален Соларен бојлер   со 
еден изменувачи, капацитет 200 

литри-V200 

200 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

15060 

Вертикален Соларен бојлер   со 
два  изменувачи, капацитет 200 

литри-V200 

200 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

17328 

Вертикален Соларен бојлер   со 
еден изменувачи, капацитет 300 

литри-300 

300 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

22212 

Вертикален Соларен бојлер   со 
два  изменувачи, капацитет 300 

литри-V300 

300 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

25140 

Вертикален Соларен бојлер   со 
еден изменувачи, капацитет 400 

литри-V400 

400 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

29700 



                                                                                                                                                                                  

 Адреса: Населба Стар Караорман ББ, Штип 

 Контакт број: 032 606983 

 Работно време: Понеделник-Петок 07-15 

                                                
   
  

 
Ценовник за дополнителна опрема за термален систем  

 

 

Вертикален Соларен бојлер   со 
два  изменувачи, капацитет 400 

литри-V400 

400 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

31180 

Вертикален Соларен бојлер   со 
еден изменувачи, капацитет 500 

литри-V500 

500 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

34480 

Вертикален Соларен бојлер   со 
два  изменувачи, капацитет 500 

литри-V500 

500 литри Соларниот бојлер се 
монтира долу во куќата и 
служи за пумпен систем 

35303 


