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STROKOVNJAKI ZA
VARČNE SISTEMSKE
REŠITVE
HIŠNI PREZRAČEVALNI
SISTEMI

TOPLOTNE ČRPALKE
• Izkoriščanje toplote iz zraka, zemlje, vode
• Široka paleta vrhunskih toplotnih črpalk
(klasične, inverterske, kompaktne z
vgrajenim grelnikom sanitarne vode,
kompaktne naprave s funkcijami
prezračevanja, ogrevanja, hlajenja
prostorov in priprave tople sanitarne vode,
sanitarne toplotne črpalke…)
• Omogočajo ogrevanje, hlajenje prostorov
in/ali pripravo tople sanitarne vode
• Namenjene za novogradnje in prenove
ogrevalnih sistemov
• Primerne za stanovanjske hiše in večje
objekte

• Izkoriščanje toplote odpadnega zraka
(izkoristek do 90%)
• Centralne prezračevalne naprave z vsemi
distribucijskimi elementi
• Primerni za novogradnje in prenove
objektov v velikosti od 60 m2 do 350 m2

KOTLI NA LESNO BIOMASO
• Najsodobnejši kotli na polena in pelete
različnih cenovno/kakovostnih razredov
• Vrhunska tehnologija omogoča učinkovito,
varčno, zanesljivo in zelo udobno
ogrevanje prostorov ter sanitarne vode
• Primerni za ogrevanje stanovanjskih hiš
ter večjih gospodarskih objektov

PLINSKI IN OLJNI KOTLI
• Izredno široka ponudba plinskih in oljnih
kotlov z najboljšim razmerjem cena/
kakovost
• Izkoriščanje kondenzacijske tehnologije
(izkoristki do 109 %)
• Primerni za vse vrste objektov v razponu
moči od 3 kW do 7.000 kW

HRANILNIKI IN GRELNIKI
VODE
• Grelniki sanitarne vode (klasični, bivalentni,
električni in grelniki z veliko izmenjevalno
površino namenjeni za toplotne črpalke)
• Kombinirani hranilniki z vgrajenim
akumulacijskim grelnikom sanitarne
vode ali pretočnim ogrevanjem
sanitarne vode
• Hranilniki prostornine od 200 do 10.000
litrov

SOLARNI SISTEMI

RADIATORJI

• Ploščati ter cevni sprejemniki sončne
energije namenjeni za pripravo tople
sanitarne vode in/ali podpori ogrevanju
objekta
• Solarni hranilniki in grelniki vode,
regulatorji, črpalne skupine, povezovalni
in pritrdilni elementi skupaj s sprejemniki
tvorijo preizkušen in zanesljiv solarni
sistem
• Solarni sistemi so primerni za vse vrste
objektov

• Pestra izbira ogrevalnih radiatorjev
• Radel panelni radiatorji (navadni, ventilski,
sredinski priklop)
• Nova generacija radiatorjev s PHD
tehnologijo
• Linear radiatorji z gladko sprednjo ploščo
• Multicolonna členasti radiatorji omogočajo
enostavno čiščenje
• DeLonghi kopalniški, dizajn in električni
radiatorji
• 7 let garancije!

KOPALNICE, KERAMIKA
• Široka ponudba kakovostnih izdelkov
kopalniškega programa
• Keramične ploščice
• Sanitarna keramika
• Kopalniško pohištvo
• Tuš kabine
• Kopalniške in kuhinjske armature
• Kopalniški dodatki in ostali kopalniški
program
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CEVNI SISTEMI

REGULACIJSKA TEHNIKA

• Za povezavo vodovoda, ogrevalnih in
hladilnih naprav, talnega ogrevanja ter
stisnjenega zraka
• Zatiskovalni sistemi FIVPress z odličnim
razmerjem cena/kakovost
• Zatiskovalni sistemi Wavin Future K1
najvišje kvalitete

• Za uravnavanje vseh ogrevalnih sistemov,
omogoča najvišji nivo učinkovitosti,
udobja in varčnosti
• Mešalni in preklopni ventili ter pogoni. Vsi
ventili so iz DZR medenine
• Termostatski mešalni ventili za talno
ogrevanje ter sanitarno vodo
• Termični ventili in polnilno varovalne
enote za kotle na lesno biomaso
• Regulacije najboljše kakovosti in
tehnologije

LASTNA
BLAGOVNA
HRANILNIKI
IN GRELNIKI
ZNAMKA
VODE

Grelniki sanitarne vode (klasični, bivalentni,
električni in grelniki z veliko izmenjevalno
površino namenjeni za toplotne črpalke)
Kombinirani hranilniki z vgrajenim akumulacijskim grelnikom sanitarne vode ali
pretočnim ogrevanjem sanitarne vode
Hranilniki prostornine od 200 do 10.000 litrov
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OSTALI PROGRAMI
INŠTALACIJSKI MATERIAL, HIŠNA KANALIZACIJA, GORILNIKI,
DIMNIKI, ČRPALKE, OMARICE IN RAZDELILCI, ČRPALČNI SETI,
TALNO OGREVANJE, REGULACIJE IN TERMOSTATI, RAZTEZNE
POSODE, FILTRI IN NAPRAVE ZA MEHČANJE VODE, ORODJA IN
PRIBOR ZA MONTERJE, OSTALI DROBNI MATERIAL

NAŠE
KVALITETE

VAŠE
KORISTI

1

Več kot 20 let izkušenj in
pridobivanja znanja na
področju ogrevalne tehnike,
prezračevanja in vodovoda

m

Zanesljiv partner, ki vam
nudi strokovne, varčne in
celovite rešitve za vaš dom

2

Zastopstva vodilnih,
kakovostnih ter uveljavljenih
evropskih in domačih
proizvajalcev

m

Široka ponudba kvalitetnih
izdelkov na enem mestu

3

Izobraženo in dinamično
prodajno osebje

m

Strokovno svetovanje tudi
na vašem domu, izdelava
ponudb ter kvalitetna
realizacija sklenjenega
posla
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5

Vrhunsko usposobljeni
oddelek tehnične podpore

Široko razvejana servisna
mreža

m

m

Strokovno svetovanje ter
zagotavljanje stabilnosti,
zanesljivosti in dolge
življenjske dobe naših
prodajanih izdelkov

Kakovosten in strokoven
servis po vsej Sloveniji

Veto Veletrgovina, d.o.o.

Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče
t. +386 (0)1 580 91 00
f. + 386 (0)1 580 91 24
e. info@veto.si
www.veto.si

ČLANI VETO SKUPINE
& PRODAJNA MESTA:

LJUBLJANA
www.veto.si

KRANJ
www.eltron.si

RADOMLJE
www.vodoterm.si

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER
www.megaterm.si

CELJE
www.slada.si

6

Celovita podpora kupcu od
svetovanja, dobave, montaže
in vzdrževanja sistemov

m

Zadovoljstvo ob nakupu in
uporabi naši izdelkov
RADOVLJICA
www.fiver.si
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