
Spolehlivá  
regulace průtoku 
s prodlouženou zárukou.*

Nová hlavice Thera-6 a řada ventilů V2000SX



Hlavice Thera-6 a ventily V2000SX – s prodlouženou zárukou.*

Tyto výrobky přichází s jedinečným stylem a kvalitním zpracováním, jsou vyráběny v Evropě 
firmou s více jak 45 lety zkušeností s produkcí termostatických ventilů a hlavic. Jsou skvělou 
volbou pro velkoobchodní partnery, projektanty i koncové zákazníky.

Řada ventilů V2000SX

Dokonalá volba  
pro instalační techniky
Řada termostatických ventilů pro otopná tělesa V2000SX je 
skutečně univerzální a svým provedením vyhovuje nejméně 
90% instalací otopných těles.

Řada ventilů V2000SX nabízí různé varianty přednastavení 
průtoku a pokrývá většinu typů připojení. Je tak ideální 
volbou pro každou instalaci od novostaveb až po 
rekonstrukce.

Ventily jsou navrženy s důrazem na vysokou odolnost a jsou 
testovány nad rámec platných evropských kvalitativních 
norem. Mají silnou pružinu a naše osvědčené těsnění 
dvojitým O-kroužkem Resideo. Kvalita ventilů řady V2000SX 
je rovněž podpořena prodlouženou zárukou 15 let.*

Více informací naleznete na:
homecomfort.resideo.com/trv

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4
consumersupportcz@resideo.com
homecomfort.resideo.com/cz

*  Prodloužená záruka je 10 let (pro hlavici Thera-6) a 15 let (pro ventily řady V2000) od data výroby produktu. 
Na záruku se vztahují podrobné záruční podmínky a prodejní podmínky společnosti Resideo.
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Spolehlivá regulace průtoku  
po celý život.

Hlavice TRV Thera-6

Skvělý vzhled, který vydrží
Termostatická hlavice Thera-6 pro otopná tělesa není jen úžasně kompaktní 
a krásně navržená, ale je rovněž precizně vyrobená a testovaná na odolnost, 
což z ní činí ideální volbu pro aplikace vytápění domácností.

Díky vysoké přesnosti regulace splňuje také nejvyšší standardy energetické 
účinnosti dle nové normy EN215.

Hlavice Thera-6 je velmi odolná a je vyrobena z materiálů nejvyšší kvality, což 
je také podpořeno prodlouženou zárukou 10 let.*


