
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ NOVĚ NABÍZÍ PLYNOVÉ KOTLE VLASTNÍ 
ZNAČKY PROMETHEUS 

Našim zákazníkům se vždy snažíme nabídnout něco unikátního, něco navíc. Proto jsme se rozhodli 

zařadit do naší nabídky nový plynový kondenzační kotel vlastní značky PROMETHEUS SUPER 

KOMPAKT. Volba značky není náhodná, ale odkazuje na naši dceřinou společnost Prometheus, 

energetické služby, a.s., která působí na trhu energetických služeb více než 25 let a jednou z jejich 

činností je právě montáž malých plynových kondenzačních kotlů. 

KOTEL PROMETHEUS SUPER KOMPAKT JE VYTVOŘEN NA MÍRU PRO MAJITELE BYTŮ 

Náš kotel přináší moderní a osvědčenou náhradu klasických plynových kotlů s kombinovaným 

ohřevem teplé vody a vytápěním. Při vývoji kotle jsme vycházeli z našich letitých zkušeností a 

postřehů získaných od našich zákazníků. Náš kotel je kompatibilní s rozmístěním rozvodů ke kotlům 

všech německých značek vyráběných od 90. let 20. století. Instalace je proto velmi jednoduchá a 

rychlá. 

VLASTNÍ ZNAČKA S UNIKÁTNÍM ŘEŠENÍM 

Při vývoji kotle jsme kladli důraz na kvalitní zpracování. Jako jediní na trhu osazujeme kotel 

patentovaným dvouokruhovým výměníkem. Samostatný okruh je pro ohřev teplé vody a vytápění. 

Okruhy jsou vyrobeny z mědi, vlastní blok výměníku je z hliníku. Toto provedení zajišťuje dlouhou 

životnost a vysokou odolnost proti zanášení. 

DOPŘEJTE SI POŽITEK Z NAPUŠTĚNÉ VANY 

Uživatelé kombinovaných kotlů často zápasí s kvalitou připravované teplé vody. Samostatný okruh 

dělá z našeho kotle skutečného přeborníka pro přípravu teplé vody, bez problémů připraví 150 l za 

10 min., což je velikost běžné vany. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PŘEDEVŠÍM 

Náš kotel snadno připojíme na váš stávající termostat, na který jste zvyklí. Zároveň jsme otevření 

moderním digitálním technologiím. Náš kotel jsme schopni propojit s vaším chytrým telefonem 

nebo jej integrovat do vaší chytré domácnosti Apple HomeKit, Honeywell EvoHome a dalších. 

SERVIS A 5LETÁ ZÁRUKA JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

Naše služba nekončí montáží kotle, ale zákazníkovi dále nabízíme každoroční servis plynového kotle. 

Poctivý a kvalitní každoroční servis je zásadní pro dlouhověkost kotle. Chtěli bychom, aby si na tuto 

službu zákazníci zvykli, stejně jako servisují svoje auto. Za kvalitním zpracováním našeho plynového 

kondenzačního kotle PROMETHEUS SUPER KOMPAKT si stojíme, proto se nebojíme nabídnout 

nadstandardní záruku na technologii v délce 5 let. 
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