
Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

304551

BelliSlimo
-40 литра 
-2200 W
-хоризонтално/вертикален
-2 водосъдържателя
-2 нагревателя 
-LCD дисплей с тъч бутони 
-електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 465,83 лв.                

304552

BelliSlimo
-65 литра
-2200 W
-хоризонтално/вертикален
-2 водосъдържателя
-2 нагревателя 
-LCD дисплей с тъч бутони
-електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 499,17 лв.                

304553

BelliSlimo
-80 литра
-2200 W
-хоризонтално/вертикален
-2 водосъдържателя
-2 нагревателя
-LCD дисплей с тъч бутони
-електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 574,17 лв.                

304766

BelliSlimo CLOUD (с интернет управление)
-40 литра
-2200 W
-хоризонтално/вертикален
-2 водосъдържателя
-2 нагревателя 
-Управление през Интернет
-LCD дисплей с тъч бутони
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 549,17 лв.                

304606

BelliSlimo CLOUD (с интернет управление)
-65 литра
-2200 W
-хоризонтално/вертикален
-2-водосъдържателя
-2-нагревателя 
-Управление през Интернет
-LCD дисплей с тъч бутони
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 582,50 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BelliSlimo
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305064

 BelliSlimo СЪС СУХ НАГРЕВАТЕЛ
-40 литра
-2400 W
-хоризонтално/вертикален
-сух нагревател
- 2-водосъдържателя
- 2-нагревателя 
- LCD дисплей с тъч бутони
- електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 499,17 лв.                

305065

 BelliSlimo СЪС СУХ НАГРЕВАТЕЛ
-65 литра
-2400 W
-хоризонтално/вертикален
-сух нагревател
- 2-водосъдържателя
- 2-нагревателя 
- LCD дисплей с тъч бутони
- електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 524,17 лв.                

305071

 BelliSlimo СЪС СУХ НАГРЕВАТЕЛ
-80 литра
-2400 W
-хоризонтално/вертикален
-сух нагревател
- 2-водосъдържателя
- 2-нагревателя 
- LCD дисплей с тъч бутони
- електронно управление
-дълбочина 28 cm
-енерг. kлас B

бр. 582,50 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

302443

ModEco
-50 литра
-2000 W
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 212,50 лв.                

302448

ModEco
-82 литра
-3000 W
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 232,50 лв.                

302449

ModEco
-100 литра
-3000 W
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 254,17 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BelliSlimo СЪС СУХ НАГРЕВАТЕЛ
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

302883

ModEco ХОРИЗОНТАЛЕН
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 254,17 лв.                

302882

ModEco ХОРИЗОНТАЛЕН
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-регулир. Термостат
-лява ел. част
-енерг. kлас C

бр. 254,17 лв.                

302884

ModEco ХОРИЗОНТАЛЕН
-100 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 282,50 лв.                

302885

ModEco ХОРИЗОНТАЛЕН
-120 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 290,83 лв.                

302886

ModEco ХОРИЗОНТАЛЕН
-143 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 349,17 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco ХОРИЗОНТАЛНИ
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

304284

ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
-79 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-термопокет
-енерг. kлас B

бр. 324,17 лв.                

304285

ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
-79 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-термопокет
-енерг. kлас B

бр. 324,17 лв.                

302461

ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
-96 литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-кабел
-термопокет
-енерг. kлас B

бр. 340,83 лв.                

302462

ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
-116 литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-кабел
-термопокет
-енерг. kлас C

бр. 387,50 лв.                

302463

ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
-139 литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-кабел
-термопокет
-енерг. kлас C

бр. 429,17 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco СЪС СЕРПЕНТИНА
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

304596

ModEco С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
-115 литра
-2000 W
- ДВЕ серпентинИ
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-кабел
-термопокет
-енерг. kлас C

бр. 429,17 лв.                

304597

ModEco С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
-137 литра
-2000 W
- ДВЕ серпентинИ
-ключ
-термометър
-диам. 47 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-кабел
-термопокет
-енерг. kлас C

бр. 470,83 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

302474

ModEco С КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ
-50 литра
-1600 W
-керам. Нагревател
-2-степенен ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 249,17 лв.                

302475

ModEco С КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ
-82 литра
-2400 W
-керам. Нагревател
-2-степенен ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас B

бр. 274,17 лв.                

302476

ModEco С КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ
-100 литра
-2400 W
-керам. Нагревател
-2-степенен ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 47 cm
-енерг. kлас B

бр. 290,83 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco С КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305083

ModEco CLOUD
-82л.
-2400 W
-керам. Нагревател
-електронно управление
-Управление през Интернет
-диам. 47 cm
-енерг. kлас B

бр. 429,17 лв.                

305084

ModEco CLOUD
-100л.
-2400 W
-керам. Нагревател
-електронно управление
-Управление през Интернет
-диам. 47 cm
-енерг. kлас B

бр. 445,83 лв.                

305085

ModEco CLOUD
-120л.
-2400 W
-керам. Нагревател
-електронно управление
-Управление през Интернет
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 470,83 лв.                

305086

ModEco CLOUD
-143л.
-2400 W
-керам. Нагревател
-електронно управление
-Управление през Интернет
-диам. 47 cm
-енерг. kлас C

бр. 487,50 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ModEco CLOUD
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена с ДДС

303121

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-30л.
-1200 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 35 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 174,17 лв.                

303960

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-50 литра
-2000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 199,17 лв.                

303123

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-50л.
-2000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 199,17 лв.                

303963

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-60л.
-2000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 38 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 204,17 лв.                

303965

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-80 литра
-2000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-кабел
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 207,50 лв.                

305535

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-80 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 224,17 лв.                

305533

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 44 cm
-енерг. kлас C

бр. 215,83 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BiLight ВЕРТИКАЛЕН
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305534

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-100л.
-3000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 240,83 лв.                

305559

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-120л.
-3000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 270,83 лв.                

305560

BiLight ВЕРТИКАЛЕН
-143л.
-32000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 299,17 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305545

BiLight INOX ВЕРТИКАЛЕН
-48л.
-2000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 35 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 315,83 лв.                

304102

BiLight INOX ВЕРТИКАЛЕН
-78л.
-3000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 35 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 354,17 лв.                

304103

BiLight INOX ВЕРТИКАЛЕН
-76л.
-3000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 332,50 лв.                

305347

BiLight INOX ВЕРТИКАЛЕН
-92л.
-3000 W 
-ключ
-термометър
-регулир. термостат
-диам. 44 cm 
-енерг. kлас C 

бр. 370,83 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BiLight INOX ВЕРТИКАЛНИ
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

300387

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-50л.
-2000 W
-ключ
-термометър
-диам. 35 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 207,50 лв.                

300389

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-50л.
-2000 W
-ключ
-термометър
-диам. 35 cm
-регулир. Термостат
-лява ел. част
-енерг. kлас C

бр. 207,50 лв.                

305319

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 232,50 лв.                

305328

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-лява ел. част
-енерг. kлас C

бр. 232,50 лв.                

305324

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-100 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 257,50 лв.                

305320

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-100 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-лява ел. част
-енерг. kлас C

бр. 257,50 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
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305316

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-120 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 282,50 лв.                

305321

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-120 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-лява ел. част
-енерг. kлас C

бр. 282,50 лв.                

305325

BiLight ХОРИЗОНТАЛЕН
-143 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-дясна ел. част
-енерг. kлас C

бр. 340,83 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305529

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-79 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 282,50 лв.                

305530

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-79 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 282,50 лв.                

305527

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-77 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 38 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас B

бр. 290,83 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
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305528

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-77 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 38 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас B

бр. 290,83 лв.                

305517

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-96 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 312,50 лв.                

305520

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-96 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 312,50 лв.                

305518

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-116 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 370,83 лв.                

305519

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-116 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 370,83 лв.                
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305515

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-139 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 415,83 лв.                

305516

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-139 литра
-3000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-вход за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 415,83 лв.                

303323

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-хоризонтален 
-81 литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-кабел диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-енерг. kлас C

бр. 279,17 лв.                

303324

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-хоризонтален 
-98 литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-кабел диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-енерг. kлас C

бр. 287,50 лв.                

303325

BiLight СЪС СЕРПЕНТИНА
-хоризонтален 
-118литра
-2000 W
-серпентина
-ключ
-термометър
-кабел диам. 44 cm
-регулир. Термостат
-енерг. kлас C

бр. 365,83 лв.                
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305521

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-95 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 362,50 лв.                

305522

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-95 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 362,50 лв.                

305523

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-115 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 412,50 лв.                

305524

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-115 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 412,50 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
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305525

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-138 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-дясна серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 445,83 лв.                

305526

BiLight С 2 СЕРПЕНТИНИ
-138 литра
-3000 W
-2 серпентини
-ключ
-термометър
-диам. 44 cm
-лява серпентина
-регулир. Термостат
-2 входа за термодатчик
-енерг. kлас C

бр. 445,83 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

304939

SimpatEco
-50 литра
-2000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 174,17 лв.                

305537

SimpatEco
-80 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 187,50 лв.                

305536

SimpatEco
-82 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 44 cm
-енерг. kлас C

бр. 187,50 лв.                

305538

SimpatEco
-100 литра
-3000 W
-ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 44 cm
-енерг. kлас C

бр. 195,83 лв.                

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY SIMPATECO
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

305634

ANTICALC
-50 литра
-1600 W
-керамичен нагревател
-ON/OFF ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 232,50 лв.                

305635

ANTICALC
-80 литра
-2400 W
-керамичен нагревател
-ON/OFF ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 38 cm
-енерг. kлас C

бр. 257,50 лв.                

305636

ANTICALC
-82 литра
-2400 W
-керамичен нагревател
-ON/OFF ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 44 cm
-енерг. kлас C

бр. 249,17 лв.                

305637

ANTICALC
-100 литра
-2400 W
-керамичен нагревател
-ON/OFF ключ
-термометър
-регулир. Термостат
-диам. 44 cm
-енерг. kлас C

бр. 265,83 лв.                

Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

303803 Комплект за таванно окачване на бойлер бр. 49,92 лв.                  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ - TESY ANTICALC CERAMIC 

АКСЕСОАР ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ БОЙЛЕРИ 
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

304137

COMPACT
-Стъклокерамичен
-10л
-над мивка
-1500 W
-ключ
-регулируем термостат
-лебедка
-енерг. kлас А

бр. 145,83 лв.                

304138

COMPACT
-Стъклокерамичен
-10л
-над мивка
-2000 W
-ключ
-регулируем термостат
-енерг. kлас А

бр. 129,17 лв.                

304140

COMPACT
-Стъклокерамичен
-15л
-над мивка
-2000 W
-ключ
-регулируем термостат
-енерг. kлас B

бр. 137,50 лв.                

304142

COMPACT
-Стъклокерамичен
-10л
-под мивка
-2000 W
-ключ
-регулируем термостат
-енерг. kлас B

бр. 129,17 лв.                

304144

COMPACT
-Стъклокерамичен
-15л
-под мивка
-2000 W
-ключ
-регулируем термостат
-енерг. kлас B

бр. 137,50 лв.                

МАЛОЛИТРАЖНИ БОЙЛЕРИ - TESY COMPACT НАД И ПОД МИВКА
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Кат.  номер: Модел - Описание  Ед. мярка Цена без ДДС

301657

Instant water heaters
-за мивка
-3.5 kW
-с батерия 

бр. 87,50 лв.                  

301661

Instant water heaters
-за мивка
-5.0 kW
-с батерия 

бр. 99,17 лв.                  

301664
Instant water heaters
-inline
-8.0 kW

бр. 137,50 лв.                

304578

Instant water heaters
-за мивка
-3.5 kW
-с керамична батерия 

бр. 104,17 лв.                

304579

Instant water heaters
-за мивка
-5.0 kW
-с керамична батерия 

бр. 112,50 лв.                

301662

 Instant water heaters
-за баня 
-7.0 kW
-с душ 

бр. 104,17 лв.                

ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ - TESY Instant water heaters
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