
CENÍK PRODUKTŮ
Platnost od 1. 2. 2023

www.multivac.cz, www.multivac.sk  |  info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2023  Multi-VAC spol. s r.o.   |   Všechna práva vyhrazena.

20
23



POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421 903 625 825
 +421 903 637 320
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421 910 483 288
 +421 911 620 230 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR








INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost 
zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství. 

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním 
sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, 
aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům. 

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku. 

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu. 

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro 
technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960. 

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r. o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem 
v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží 
s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost 
a vysoká úroveň péče o zákazníky. 

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně 
a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.
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Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní
cena

Pozn.

TEPELNÁ ČERPADLA, KLIMATIZACE
Tepelná čerpadla R-AQUA

R-AQUA/CGW-IU/10A1 Tepelné čerpadlo voda/vzduch, 10 kW, Hydrobox, vnitřní jednotka, 230 V, chladivo R32 ks  78 479 Kč 
R-AQUA/CGW-OU/10A1 Tepelné čerpadlo voda/vzduch, 10 kW, venkovní jednotka, 230 V, chladivo R32 ks  60 119 Kč 
R-AQUA/CGW-IU/16M1-
3ph

Tepelné čerpadlo voda/vzduch, 16 kW, Hydrobox, vnitřní jednotka, 400 V, chladivo R32 ks  88 699 Kč 

R-AQUA/CGW-
OU/16M1-3ph

Tepelné čerpadlo voda/vzduch, 16 kW, venkovní jednotka, 400 V, chladivo R32 ks  84 999 Kč 

Klimatizace R-4LIVING
R-4LIVING-HP/A-A/12K Nástěnná klimatizace R-4LIVING, chladící výkon 3,5 kW, split, chladivo R32 ks  11 999 Kč 
R-4LIVING-HP/A-A/18K Nástěnná klimatizace R-4LIVING, chladící výkon 5,3 kW, split, chladivo R32 ks  18 855 Kč 
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