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Výrobný závod Wolf, Mainburg, Nemecko

Neustále posúvame kvalitu a komfort vnútorného prostredia na vyššiu úroveň,
či už ide o teplo, chlad, optimálnu vlhkosť alebo čerstvý zdravý vzduch.
Sme tam, kde žijú a pracujú ľudia.

Výrobky Wolf nájdete u nás
aj po celom svete

Spoločnosť pôsobí vo viac ako 50 krajinách po celom svete a jej výrobky 
tak nájdete takmer všade. Produkty značky Wolf sa vyrábajú v nemeckom 
Mainburgu a časť špeciálnych vzduchotechnických jednotiek v chorvát-
skom Maribore. Pravidelne získavajú vysoké hodnotenia v nezávislých 
testoch kvality.

Firma Wolf sa špecializuje na vývoj a výrobu kvalitných, ekologických
a energeticky úsporných zariadení pre rodinné domy, bytové domy, objekty 
občianskej vybavenosti, ako aj administratívne, výrobné či logistické  
objekty.

Portfólio produktov Wolf je široké, jednotlivé zariadenia sa dajú výborne
kombinovať a zároveň spolu efektívne komunikujú prostredníctvom
jedného riadiaceho modulu. Preto vieme pripraviť kvalitné riešenie
na mieru podľa potrieb každého zákazníka.
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Rodinný dom 
Sereď

Rodinný dom v Seredi bol postavený v roku 2019 a je výnimočný tým, že 
má nainštalované najmodernejšie a najkomfortnejšie riešenie pre vykuro-
vanie, chladenie a vetranie interiéru. 

Spoločnosť WOLF dodala investorovi kompaktnú zostavu domovej  
techniky CWL-T-300 Excellent, ktorá, v kombinácii s tepelným čerpadlom 
BWL–1S(B) 7kW, komfortne zásobuje celý rodinný dom teplom, teplou 
vodou a čerstvým vzduchom bez peľu. Vďaka splitovému tepelnému čer-
padlu je možné v zime vykurovať a v lete interiér zľahka chladiť s využitím 
podlahového vykurovania a chladenia Gabotherm® 1.2.3, či stenového 
vykurovania a chladenia Gabotherm® WR8.

Tepelné čerpadlo BWL-1S, vetracia jednotka CWL-T Excellent
podlahové a stenové vykurovanie Gabotherm®

Technika nižších výkonov
Tepelné čerpadlá
Vetracie jednotky



       Rodinný dom Devín, Bratislava
Tepelné čerpadlo BWL-1S, vetracia jednotka CWL-F 300,  
podlahové vykurovanie a stropné chladenie Gabotherm®

       Obytná zóna Aurelium, Trenčín
Vetracie jednotky CWL-F, CWL-300 Excellent

       Rodinný dom Svätý Jur
Tepelné čerpadlo BWL-1S, vetrancia jednotka CWL-Excellent 400, 
podlahové vykurovanie Gabotherm® 1.2.3. a stropné chladenie 
Gabotherm® KPI 10

       Rodinný dom Senec
Vetracia jednotka CWL-300 Excellent, stropné  
chladenie Gabotherm®

Technika nižších výkonov
Tepelné čerpadlá
Vetracie jednotky



Bytové domy Pod Ostrou 
Lednické Rovne

Projekt Pod Ostrou je umiestnený na juhu obce Lednické Rovne v časti  
Kopánky. Spája benefit lokality situovanej pár minút od centra obce  
s nádhernými výhľadmi na Biele Karpaty a blízkosťou známeho histo- 
rického parku. 

V dvoch 5-podlažných bytových domoch je celkovo 42 bytov. Štandardom 
oboch bytových domov je bezbariérový prístup pre zachovanie najvyššej 
úrovne komfortu obyvateľov. Ide o lokalitu s ľahko dostupnou občianskou 
vybavenosťou a rozsiahlymi možnosťami na oddych, relax a aktívne tráve-
nie voľného času. 

Pre tento projekt sme dodali 6 kotlov FGB-35, ktoré zabezpečujú ohrev 
vody a vykurovanie, ktoré je realizované prostredníctvom 2 250 m2 podla-
hového vykurovania značky Gabotherm®. 

6x závesný kondenzačný kotol FGB-35 
a podlahové vykurovanie Gabotherm®.

Technika nižších výkonov
Kondenzačné kotly



        Bytový dom Kaskády, Bratislava
14x kondenzačný kotol CGB-11 a zásobníky CSW-120

        Bytový dom Kramer, Bratislava
27x kondenzačný kotol CGS-20

        Komerčné priestory Kellerova, Bardejov
Vetracie jednotky CWL-F Excellent

        Hala Logis, Bratislava
Kondenzačný kotol FGB-24 a zásobník CSW-120

Technika nižších výkonov
Kondenzačné kotly

Vetracie jednotky
Zásobníky



Polyfunkčný objekt GBC 5
Bratislava

Galvaniho Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislav-
ského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou  
a diaľnicou D1. 

Dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje 
na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Klientom 
poskytuje benefity dizajnu „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených 
terás, lodžií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného 
prostredia.

Pre tento objekt sme dodali 3 plynové kondenzačné kotly CGB–100  
s kompletným príslušenstvom. Kotle WOLF budú slúžiť na vykurovanie  
a ohrev vody. 

3x závesný kondenzačný kotol CGB-100 

Technika stredných výkonov
Kondenzačné kotly



        Bytový dom Papradno
2x kondenzačný kotol CGB-2 55 kW

        Univerzita Trenčín
3x kondenzačný kotol CGB-100

        Kláštor Paulánov, Šamorín
3x kondenzačný kotol CGB-100

        Bábkové divadlo Banská Bystrica
2x kondenzačný kotol CGB-75, 6x solárny 
kolektor TopSon

Technika stredných výkonov
Kondenzačné kotly

Solárne kolektory



Nivy Tower
Bratislava

Nivy Tower je jedinečná a unikátne umiestnená budova v srdci štvrte  
Nové Nivy v Bratislave. Teší sa z vynikajúcej dostupnosti verejnou do-
pravou a blízkosti centra mesta. So 125 metrami patrí budova Nivy Tower 
medzi najvyššie v meste a ponúka krásny výhľad z reštaurácie na najvyš-
šom poschodí. Spolu s autobusovou stanicou a nákupným centrom Stanica 
Nivy vdýchla nový život a energiu do tejto modernej štvrte. 

Kotolňa sa nachádza na streche budovy a momentálne je to najvyššie 
umiestnená kotolňa na Slovensku, do ktorej dodal WOLF dva kondenzačné 
kotly MGK-2 1000, ktoré zabezpečujú vykurovanie celej budovy a ohrev 
vody. 

2x stacionárny kondenzačný kotol MGK-2 1000

Technika vyšších výkonov
Kondenzačné kotly



        Bytový dom Atrium, Bratislava
2x kondenzačný kotol MGK-170, 28x solárny kolektor  
TopSon a zásobníky

        Bytové domy Hron, Zvolen
6x kondenzačný kotol MGK-210, ohrievače vody,  
pripojenie vykurovacích telies

        City Gate Gorkého, Bratislava
4x kondenzačný kotol MGK-300, 1x zásobník

        Palác Motešických, Bratislava
2x kondenzačný kotol MGK-250, 1x zásobník

Technika vyšších výkonov
Kondenzačné kotly

Solárne kolektory
Zásobníky



        Hotel Bjornson, Demänová
2x kondenzačný kotol MGK-2 210 kW

        Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
1x kondenzačný kotol MGK-2 550 kW, 2x kondenzačný kotol  
MGK-250 kW

        Plaváreň Handlová
2x kondenzačný kotol MGK-2 470 kW

        Hotel Flora Trenčianske Teplice
2x kondenzačný kotol MGK-2 300 kW

Technika vyšších výkonov
Kondenzačné kotly



Obchodné centrum Bory Mall
Bratislava

BORY MALL je nákupno-zábavné centrum v Bratislave, ktoré svojím kon-
ceptom zameraným na rodiny ponúka možnosť kvalitných nákupov i príle-
žitosti na trávenie voľného času. Na ploche 54 000 m2 tu môžu návštevníci 
nájsť až 190 obchodov, reštaurácií, kaviarní a zaujímavé atrakcie pre deti.

Pre toto obchodné centrum sme dodali od jeho vzniku viac ako 50 
vzduchotechnických jednotiek WOLF. Poslednou bola, v novembri 2019, 
špeciálna vzduchotechnická jednotka KG FLEX so systémom kvapalinovej 
rekuperácie, ktorá bola prepravená a osadená helikoptérou - pre jej špeci-
fické umiestnenie na streche mimo dosahu žeriavu.

vzduchotechnická jednotka KG Top

Vzduchotechnika



        Hornbach Bratislava, Devínska Nová Ves
Ohrievače a chladiče vzduchu TLHD

        OC Terminal Banská Bystric
Ohrievače a chladiče vzduchu TLHD

        OC Solivaria Prešov
Ohrievače a chladiče vzduchu TLHD

        Sky Park Bratislava
Ohrievače vzduchu LH

Vzduchotechnika



        Lidl Modra
Vzduchotechnické jednotky KG FLEX a CFL-WRG

        Kaufland Skalica
Vzduchotechnická jednotka KG FLEX

        OC Rudiny Žilina
Vzduchotechnické jednotky CRL

        Letecké opravovne Trenčín
Podstropné vzduchotechnické jednotky CFL

Vzduchotechnika



      Nemocnica s poliklinikou Brezno
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      Futbalový štadión DAC, Dunajská Streda
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      Lear Corporation Prešov
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      ZF Sachs Levice
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

Vzduchotechnika



      Hyza Topoľčany
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      Milsy Bánovce nad Bebravou
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      Camfil Levice
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

      Historická budova Bratislava
Vzduchotechnické jednotky KG TOP

Vzduchotechnika



WOLF je vášnivý tvorca kvality života. Človek a jeho životné prostredie sú v centre 
našej pozornosti. Napĺňame jeho základnú túžbu po komforte, zdraví a bezpečí  
v súlade s dlhodobou udržateľnosťou.

Tvoríme spoľahlivé riešenia, ktoré aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia 
a pomocou tepla, vody a vzduchu zaisťujú kvalitné životné podmienky.

Zostavujeme inteligentné a efektívne systémy pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie
a klimatizáciu pre každý typ priestoru, v ktorom žijú a pracujú ľudia. Systémy, ktoré 
sa ľahko ovládajú, využívajú špičkové technológie a spĺňajú súčasné požiadavky na 
design a estetiku.

WOLF Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava 
Tel. +421 2 4820 0802
info@wolfsr.sk, www.slovensko.wolf.eu

Máte otázku týkajúcu sa produktov WOLF?
Kontaktujte svojho obchodného reprezentanta Kontakty

nájdete tu


