
UDOBNO.
UGODNO. 
NA KLJUČ. 
Ne prepuščajte ogrevanja naključju.

Nepovratna sredstva EKO SKLADA 

do 5.000 €

OGREVANJE Z GEOTERMALNO 
ENERGIJO - WPGeos paketi
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PREMIUM 
BRAND

SRCE VAŠEGA UDOBJA
I

PREIZKUŠENI
MATERIAL

DALJINSKO
UPRAVLJANJE



Glavne prednosti:
+   Celoletno samostojno (brez pomoči drugih ogrevalnih  

naprav) ogrevanje in priprava tople    sanitarne vode.
+   Izkoriščanje geotermalne energije kot najbolj 

zanesljivega, neomejenega in okolju prijazenega 
obnovljivega vira toplote.

+  Izredno varčna in zanesljiva toplotna črpalka zemlja/
voda Kronoterm, ki zavzame zelo malo prostora (dovolj 
že manj kot 1 m2 in je celo tišja od hladilnika)

+  Aplikacija Home Cloud vam omogoča upravljanje z 
udobjem doma, spremljanje celotnega sistema preko 
mobilnih naprav in računalnika ter pomoč na daljavo.

+  V času delovanja sistema vam je na voljo vsa tehnična 
podpora, nasveti in servis.

+ Strokovna ter odzivna servisna služba Kronoterm.
+  Nakup podpira Eko sklad s subvencijami v višini 
    od 2.500 € do 5.000  (oz. 20-50 % stroška investicije). 
    Več na www.ekosklad.si. 
+  Paket zajema celoten sistem (tudi zemeljska dela) - 

razen montaže kotlovnice.

IZKORISTITE GEOTERMALNO ENERGIJO

KRONOTERM d.o.o. 

je z namenom promocije izkoriščanja 
geotermalne energije s toplotnimi črpalkami 
pripravil tri posebne sistemske pakete.   

WPGeos paket omogoča uporabniku celoletno 
samostojno ogrevanje doma in priprave tople 
sanitarne vode na najvarčnejši ter najbolj 
udoben in zanesljiv način. Vsi paketi vsebujejo 
visokoučinkovito toplotno črpalko zemlja/voda 
Kronoterm GEOS WPG-07(15)-K2 HT/H 3F E z 
intergiranim 200 l bojlerjem za toplo sanitarno 
vodo, melaled tekočino proti zmrzovanju, 
izdelavo ustrezne geosonde in zagon.

Paketi tako vsebujejo celotno izvedbo in 
opremo sistema razen montaže in montažnega 
materiala v sami kotlovnici.

S toplotnimi črpalkami KRONOTERM 
in zemeljskimi sondami.

Paket je namenjen VSEM vrstam hiš - tako 
novogradnjam, kot starejšim objektom. Poseben 
sistem ZH-Scroll omogoča izstopne temperature 
ogrevanja celo do 63°C, kar pomeni, da je paket 
primeren tako za nizkopemperaturne kot tudi za 
visokotemperaturne ogrevalne sisteme z radiatorji.
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POSTOPEK NAKUPA V PETIH KORAKIH

1.  Pokličite podjetje Kronoterm d.o.o. ali naše pooblaščene partnerje ter se dogovorite za ogled 
izvedljivosti. → 2. Ogled izvedljivosti sistema in določitev obsega montaže kotlovnice. →  3. Naročilo 
sistema in terminska določitev izvedbe. → 4. Izvedba zemeljske sonde in priključitev toplotne črpalke 
na sistem. →  5. Zagon sistema in predaja v uporabo.

Podjetje KRONOTERM
+ Vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji in razvojno naravnano podjetje - že od  
   leta 1976.
+  Z več kot 40 letnimi izkušnjami razvoja, z več kot 25 letno tradicijo proizvodnje ter z več kot 60.000 

zadovoljnimi uporabniki toplotnih črpalk za najrazličnejše sisteme in potrebe.
+  Lasten razvoj, proizvodnja, dobava rezervnih delov in garancija – vse na dosegu roke.
+  Lasten servis, hitra odzivnost, kjerkoli v Sloveniji.  
+ Vsi izdelki so na koncu proizvodne linije 100 % preizkušeni in kontrolirani. Testiranje se
   izvaja v komorah, ki simulirajo vse zunanje pogoje. 

Ponudba celovitih rešitev KRONOTERM
+ Povezovanje toplotne črpalke v oblak - Home Cloud za upravljanje na daljavo
+ Servisna diagnostika na daljavo
+ Možnost energetske samooskrbe s priklopom na sončno elektrarno
+ Enostavno upravljanje udobja doma preko prostorskih korektorjev KT-1 ali KT-2

Več na www.kronoterm.com

PAKET Namenjen za hiše z:
Cena po 

ceniku brez 
DDV

Cena za 
9,5 % DDV

Nepovratna sredstva Eko sklada 
do -40 % (od 2.500 do 5.000 €)

WPGeos 7

letne toplotne potrebe do 
11.000 kWh/a
letna poraba kurilnega olja 
1.300 l

8.990 € 9.844 € -  SUBVENCIJA EKO SKLADA
(do 5.000 €)*

WPGeos 10

letne toplotne potrebe do 
17.000 kWh/a
letna poraba kurilnega olja 
2.000 l

10.690 € 11.706 € -  SUBVENCIJA EKO SKLADA
(do 5.000 €)*

WPGeos 15

letne toplotne potrebe do 
22.000 kWh/a
letna poraba kurilnega olja 
2.600 l

13.790 € 15.100 € -  SUBVENCIJA EKO SKLADA
(do 5.000 €)*

Paketi WPGeos vsebujejo: 
toplotno črpalko WPG-07(15)-K2 HT/H 3F 
E z 200 l bojlerjem za toplo sanitarno vodo, 
melaled tekočina proti zmrzovanju, izdelava 
ustrezne geosonde, zagon. 
Montaža ni vključena.

25 % več 
tople vode

*preverite www.kronoterm.com/kategorija/subvencija-eko-sklad



IZVEDBA PAKETA ZAJEMA 
+ toplotno črpalko GEOS Kronoterm WPG-07(15)-K2 HT/H 3F E z 200 l bojlerjem 
    za toplo sanitarno vodo in melaled tekočino proti zmrzovanju,
+ premik opreme, 
+  pripravo in zaščito prostora vrtanja, izvedbo dvojne U sonde 
+ odvoz odpadnega materiala,
+ izkop,
+  preboj in izvedbo cevne povezave od zemeljske sonde do kotlovnice dolžine 

8 m (kar je več, se računa po uradnem ceniku), 
+  tlačni preizkus ter zasutje in poravnavo izkopa (v ceni ni zajeto ponovno 

tlakovanje, betoniranje ali asfaltiranje tal)
+ v primeru kavern ali drugih redkih geološki pojavov je včasih potrebna 
   izvedba dveh krajših sond, kar pomeni dodaten strošek v višini 600 €
+ zagon

Cena sistemskega paketa NE VSEBUJE montaže. Pred nakupom je 
obvezen predhoden ogled pooblaščenega monterja toplotnih črpalk 
Kronoterm.

(Možnost pridobitve za vse tri sistemske pakete. 
Več na www.ekosklad.si)

www.kronoterm.com
Kronoterm  d.o.o.

Trnava 5e, 3303 Gomilsko
T: 03 703 16 20 | F: 03 703 16 33 | info@kronoterm.com

PREMIUM 
BRAND

SLO/EU
MADE CELOVITE

REŠITVE
LASTEN
SERVIS

60.000

UPORABNIKOV

Nepovratna sredstva 
Eko sklada v višini do 

5.000 €
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PRODAJALEC/MONTER: 

051 641 888  |  info@enoma.si




