Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je zárukou kvality,
výkonu a hodnoty ohřívače vody.
Základem ﬁlosoﬁe společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi
ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti
zákazníků naší značce. Prodáme ročně kolem 170 000 ks ohřívačů.
Můžeme vám nabídnout:
• bohatý sortiment ohřívačů vody 5-2000 litrů
• jedinečný systém topných keramických těles
• vynikající kvalitu výrobků
• bezstarostný servis po celou dobu životnosti výrobku
• certiﬁkace
ČSN EN ISO 9001:2009

IQNet ISO 9001:2008

ČSN EN ISO 14001:2005

IQNet ISO 14001:2004

ČSN OHSAS 18001:2008

IQNet OHSAS 18001:200

Sortiment:
• kombinované ohřívače (závěsné i vodorovné)
• elektrické ohřívače (průtokové, tlakové i beztlakové)
• nepřímotopné ohřívače (závěsné, vodorovné, stacionární)
• akumulační nádrže (s vnitřním zásobníkem i bez zásobníku)
• solární ohřívače (fotovoltaické i stacionární)
• solární komplety (ohřívače včetně kolektorů a příslušenství)
• elektrické nástěnné kotle
• tepelná čerpadla
• příslušenství

Připojení OKC NTRR:

Váš prodejce:

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 / 326 370 990, fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz

www.dzd.cz

Tradice od roku 1956
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Inteligentní ohřívač vody s elektronickým termostatem
a s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny)!
Funkce SMART HDO přizpůsobí provoz ohřívače přesně
dle vašich potřeb a tím dosáhnete ještě
tě větších úspor.
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Hybridní ohřívače vody zásobníkové
pro kombinovaný ohřev vody pomocí
AC a DC proudu pro svislou montáž.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
NAD 500 v8
Nová akumulační nádrž NAD 500 v8 je vybavena
mimořádně kvalitní a zesílenou izolací, která umožňuje
celoroční venkovní provoz s minimálními tepelnými ztrátami.
Venkovní nádrž šetří místo ve vašem domě a vnější povrch
její izolace umožňuje nátěr fasádní barvou.

www.dzd.cz
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