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Úèinnost

Základní kámen k novému závodu byl slavnostnì položen 21. dubna 2004 v prùmyslové zónì
mìsta Unièov a v kvìtnu téhož roku byla zahájena výstavba. Prostorná moderní továrna,
sestávající z výrobní haly a administrativního
køídla, vyrostla doslova pøed oèima za šest
mìsícù na pozemku o rozloze 3,9 ha. Nový závod, zamìstnávající více než 200 pracovníkù,
umožnil zavedení vysoce produktivních a efektivních výrobních technologií, které vedou jak
k dosažení vysoké produktivity výroby, tak i k snížení celkového zatížení životního prostøedí.
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V roce 2003 se firma MORA-TOP s. r. o. stala
samostatnou, nezávislou spoleèností, úspìšnì prodávající své zboží nejen na trh Èeské
republiky, ale i na Slovensko, do Polska, Bulharska, Rumunska a do zemí bývalého Sovìtského svazu. Trvalý rùst odbytu výrobkù a slibnì se
rozvíjející situace na východních trzích, pøedevším v Rusku, vedly k tomu, že stávající provozní prostory výrobního závodu ve Šternberku
pøestaly dostaèovat, a to nejen z hlediska
kapacity, ale i kvùli zvyšujícím se nárokùm na
kvalitu výroby a montáže. Vedení firmy se proto
rozhodlo vybudovat nový výrobní závod, který
by plnì vyhovoval požadavkùm znovuzrozené
dynamicky se rozvíjející spoleènosti.

Jmenovitý výkon

Spoleènost MORA-TOP s. r. o. vznikla v roce
2000 jako dceøiná firma akciové spoleènosti
Mora Moravia, která do ní pøesunula veškerou
výrobu topné a horkovodní techniky, tj. závìsných plynových kotlù a prùtokových ohøívaèù
vody.

Technické parametry nástìných
prùtokových ohøívaèù vody VEGA

O nás

Prodejce:

MORA-TOP s.r.o.
Šumperská 1349, 783 91 Unièov
tel.: +420 588 499 911 n fax: +420 588 499 902
www.moratop.cz n toptech@moratop.cz
infolinka: 800 555 867

Prùtokové ohøívaèe
vody VEGA

Spoleènost MORA-TOP s. r. o., tradièní èeský výrobce topné a horkovodní techniky, pøedstavuje novou
øadu nástìnných plynových kotlù
a plynových prùtokových ohøívaèù
vody. Tyto výrobky jsou ztìlesnìním
jedineèného spojení dlouholeté tradice, sahající hluboko do 19. století,
s nejnovìjšími poznatky a postupy
moderní doby.
Není náhoda, že pøi jejich pojmenování jsme se nechali inspirovat názvy hvìzd. Vždy ještì zaèátkem
minulého století se naše kamna
METEOR vyrábìla po stovkách tisíc
kusù za rok. Na dlouhá léta se tak
tento výrobek stal skuteènou hvìzdou pøicházející k lidem a zahøívající
jejich pøíbytky. Navíc je METEOR
prvním kotlem na svìtì vyrábìným
v licenci v zahranièí. Jeho licenèní
výroba byla zahájena v roce 1924
v ruském Sankt Petìrburku.
Není jistì bez zajímavosti, že tato hvìzda byla zažehnuta
právì ve Šternberku, moravském mìstì, jehož název pøeložen z nìmeckého originálu zní HVÌZDNÁ HORA.
Dnes, kdy navazujeme na dávnou tradici výroby topné
techniky a propojujeme ji s nejmodernìjšími technologiemi souèasnosti, rozsvìcujeme pro spotøebitele hvìzdy
nové. Jsme pøesvìdèeni, že od nynìjška se na základì
obeznámení s parametry jakéhokoliv kotle èi ohøívaèe
mùžete Vy sami pøesvìdèit, nakolik se jedná o produkt
minulosti, èi souèasnosti.
A k výrobkùm nejsouèasnìjším budou od dnešního dne
patøit i produkty MORA-TOP, kotle a ohøívaèe od výrobce
urèujícího nový standard jejich produkce.

Letecký snímek závodu v Unièovì

historický prùtokový ohøívaè / neprodejný

Hvìzdná historie

Prùtokové ohøívaèe
vody VEGA
Pøednosti nástìnných
plynových prùtokových
ohøívaèù vody VEGA

VEGA, nástìnný plynový
prùtokový ohøívaè vody, je
zcela novým „hvìzdným“
výrobkem èeského výrobce MORA-TOP.
VEGA jako jedna z hvìzd
letního trojúhelníku vévodí
souhvìzdí Lyra a svou jasností mnohonásobnì pøevyšuje jasnost Slunce.

Díky minimálním rozmìrùm, modernímu designu, a pøedevším díky svým výjimeèným technickým vlastnostem pøevyšuje prùtokový ohøívaè
vody VEGA všechny dosavadní výrobky své
kategorie.
Tyto typy ohøívaèù jsou vybaveny automatickým
udržováním zvolené teploty vody, nezávisle na
odebíraném množství.
Kombinovaná vodní a plynová armatura, instalovaná v ohøívaèi VEGA, je øešena jako kompaktní
celek, což pøispívá k podstatnému zvýšení spolehlivosti ohøívaèe a zajišuje, aby se spotøebiè
zapnul již pøi minimálním prùtoku vody.
Výmìník tepla byl speciálnì vyvinut a odzkoušen
tak, aby se pøedcházelo usazování vodního kamene. Tak je zajištìn bezproblémový a spolehlivý provoz ohøívaèe.
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Vysoká úèinnost – až 92 %
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Plynulá regulace výkonu
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Automatické udržování nastavené
teploty vody

