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A KOTLY NA PELETY

www.mcz.sk



Spôsob vykurovania AIR | Kachle na pelety majú zabudovaný tichý ventilátor vďaka ktorému sa teplo dostane 
efektívne do miestnosti. Jednoduché ovládanie kachlí pomocou diaľkového ovládania, ovládacieho panelu na kachliach 
alebo pomocou smartfónu a tabletu. Typ ovládania závisí od konkrétneho modelu.

HALO | HALO UP 

 
Air 8 kw

LOOP 

 
Air 8 kw

AMY 

 
Air 6,3 kw

GIÓ 

 
Air 8 kw

výška iba 90 cm

CLUB 

 

MUSA

 

EGO

 
Air 8 kw

Air UP 8 kw

Comfort Air 10 kw

Comfort Air UP 10 kw

Hydromatic 12 kw 

STAR

 

SUITE 
 Air 8 kw

Air UP 8 kw

Comfort Air 10 kw

Comfort Air UP 10 kw

Hydromatic 12 kw 

Air 10 kw

Air UP 10 kw

Comfort Air 12 kw

Comfort Air UP 12 kw

Comfort Air 14 kw

Comfort Air UP 14 kw

Hydromatic 16 kw

Hydromatic 24 kw

ceny platia aj pre model SUITE 

Modely HYDROMATIC 
premenia peletové kachle 
na vysokoúčinný kotol, 
ktorý zároveň zohreje 
celý vykurovací systém

ale aj teplú úžitkovú vodu.
Ponúkajú automatické čistenie
ohniska, majú väčší zásobník

na popol a s novou keramickou 
zápalkou je zapálenie kachlí 

do 3 minút.

Air 10 kw

Air UP 10 kw 

Comfort Air 12 kw

Comfort Air UP 12 kw

Comfort Air 14 kw

Comfort Air UP 14 kw

Hydromatic 16 kw

Hydromatic 24 kw

2.862 €

3.066 €

3.312 €

3.522 €

3.534 €

3.738 €

4.254 €

4.842 €

3.150 €

3.408 €

3.600 €

3.858 €

3.822 €

4.080 €

4.620 €

5.208 €

2.634 €

2.844 €

3.030 €

3.234 €

4.224 €

2.340 €

2.550 €

2.748 €

2.952 €

3.978 €

NÁŠ TIP - NAJPREDÁVANEJŠIE INTERIÉROVÉ PELETOVÉ KOTLY

Technológia maestro sa nepoužíva pri modeloch HYDROMATIC.

1.836 € 2.052 € od 3.204 € 2.940 € 

VIVO 80

Hydro 17 kw

VIVO 85

Hydro 22,3 kw

FLUX

Hydro 16 kw

CLIO

Hydro 16 kw / 23 kw

4.572 € od 3.906 € 3.978 € 5.010 € 

podstavec + 234 €

Od roku 2022 sa v EÚ používajú iba "šetrné k životnému prostrediu" kachle a kotly.

Takmer všetky zariadenia MCZ sú už v súlade s ekologickým dizajnom, hoci predpisy o ECODESIGN 2022 ešte nenadobudli svoju účinnosť, 

MCZ upravuje výrobu týchto krbových kachlí a krbov na tieto budúce požiadavky. Čo to znamená pre zákazníka ?

Nižšia spotreba - Ďalšie úspory - Rešpekt k životnému prostrediu - Lepšia kvalita ovzdušia

Ceny sú uvedené s DPH. Technické údaje a ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. www.mcz.sk   info@housegarden.sk | +421 949 494 000



LINEA 

 
Comfort Air 8,8 kw

DOC 

 
Comfort Air 8,8 kw

RAAM | RAAM UP  

 
Comfort Air 8 kw

RAY | RAY UP 

 
Comfort Air 8 kw

od 3.060 € od 3.360 € 4.434 € 3.432 € 

MOOD

 
Comfort Air 8 kw

CURVE 

 
Comfort Air 8 kw

STREAM 

 
Comfort Air 12 kw

PHILO | PHILO UP 

 
Comfort Air 14 kw

od 3.654 € od 3.960 € 3.828 € 4.296 € 

ÚZKE PELETOVÉ KACHLE VHODNÉ DO STIESNENÝCH PRIESTOROV | OKRÚHLE PELETOVÉ KACHLE IDEÁLNE DO ROHU MIESTNOSTI

KLIN

 
Comfort Air 8 kw

AIKE 

 
Comfort Air 8 kw

TILDA 

 
Comfort Air 10 kw

3.468 € 3.228 € 3.030 € 

Modely peletových kachlí 

COMFORT AIR

dokonale rozvedú teplý vzduch 

do vzdialenejších miestností až do 8 m. 

Vďaka nezávisle nastaviteľným 

ventilátorom môžete riadiť každý 

ventilátor samostatne a tak máte úplnú 

kontrolu nad cirkuláciou vzduchu

v miestnostiach. Hladina hluku 

pri vháňaní vzduchu je oveľa nižšia

 ako u tradičných systémov. 

Technológia
Najnovšia inteligentná technológia umožňuje jednoduché ovládanie kachlí pomocou smartfónu 
či tabletu v pohodlí domova ale aj mimo neho.
- Bezdrôtový snímač teploty 
Umiestnite Wi-Fi snímač kdekoľvek vo svojom dome a nastavte si požadovanú teplotu cez smartfón. 
- Vzdialená diagnostika 
V prípade potreby bude mať váš servisný technik všetky potrebné informácie o kachliach,
ktoré vám pomôžu vyriešiť vzniknutú situáciu a to aj na diaľku.
- Jednoduchá a prehľadná aplikácia 
Pár kliknutí a kachle vykonajú všetko čo si vyberiete z možnosti aplikácie.
- Duálne Wi-Fi pripojenie
Používajte váš smartfón ako domáce diaľkové ovládanie priamo v pohodlí vášho domu, 
alebo ním ovládajte kachle odkiaľkoľvek, kde máte pripojenie na internet.
- Dokonalý plameň 
Spaľovanie s technológiou maestro je optimálne, vytvára menej popola a zanecháva sklo čisté. 
Výsledkom je nižšia spotreba, nižšie emisie a oveľa menej časté upratovanie.

Ceny sú uvedené s DPH. Technické údaje a ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. www.mcz.sk   info@housegarden.sk | +421 949 494 000



Ceny sú uvedené s DPH. Technické údaje a ceny sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. www.mcz.sk   info@housegarden.sk | +421 949 494 000

Externý 300 kg zásobník na pelety 
pripojiteľný ku kotlom SELECTA, 
zvyšuje autonómiu prevádzky. 
Súčasťou externého zásobníka je dopravník 
peliet a elektronická regulácia 
so senzorom hladiny peliet. 
Kompletná sada pre modely :

1.830 €

2.250 €

SELECTA 15 / 20 / 25 kW

SELECTA 30 / 35 kW  

SELECTA

KOTOL NA PELETY SELECTA RED je najvýkonnejší a najúspornejší kotol vo svojej triede na trhu. 
Kotol SELECTA je určený pre malé, stredné a veľké rodinné domy, firmy a budovy.

Prečo je kotol SELECTA
tou najlepšou voľbou ?
● na umiestnenia kotla je zapotreby málo miesta

● kotol má zabudovaný veľký zásobník 

na pelety ( 40-65 kg )

● kotol má zabudované výkonné obehové 

čerpadlo a expanznú nádobu

● kotol je vybavený kompletnou reguláciou 

a prvkami bezpečnosti

● dokáže ovládať 3 cestný ventil, bojler, akumulačku

● jednoduchá inštalácia na vykurovací systém a komín

● automatické nastavenie horenia a vysoká účinnosť 

spaľovania zaručuje nižšiu spotrebu paliva

● automatické čistenie horáka

● účinnejší trubkový výmenník

● vonkajší obal kotla je tepelne izolovaný

25 cm 50 cm 100 cm 45° 90° T - kus Ružica Krytka

Dymovod ø 8 cm 16,80 € 20,40 € 30,00 € 25,20 € 27,60 € 37,20 € 10,80 € 15,60 €

Dymovod ø 10 cm 37,20 € 45,60 € 56,40 € 60,00 € 68,40 € 86,40 € 16,80 € -

DYMOVODY A
PRÍSLUŠENSTVO

VYSÁVAČ POPOLA MINiCEN
- silný elektromotor s výkonom 800W
- oceľová sacia hadica o dĺžke 85 cm + 20 cm nástavec
- 10 l separačná nádoba
- zabudovaný kvalitný umývateľný HEPA filter
- 1,5 m dlhý napájací kábel

Cena s DPH : 34,90 € MADE IN ITALY

NAJLEPŠÍ NA TRHU

15 kW  >  180 m2
20 kW  >  230 m2
25 kW  >  280 m2
30 kW  >  350 m2
35 kW  >  400 m2

4.530 €
4.680 €
4.896 €
5.484 €
5.724 €

Ľahké napojenie - Jednoduché ovládanie - Čisté kúrenie peletami

SHOWROOM BRATISLAVA 
Stará Vajnorská 11 ( OC Golden City )

+421 948 494 222

Ponúkame technické poradenstvo, záručný a pozáručný servis,

montáž a spustenie kachlí a kotlov do prevádzky s dopravou.

• kachle a kotly na pelety
• peletové vložky
• krby a krbové vložky na drevo
• krbové obloženia
• komíny a dymovody
• pelety a príslušenstvo

www.mcz.sk | www.mcz.it

SHOWROOM Dvorany nad Nitrou
Dvorany nad Nitrou 247

+421 949 494 000
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