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Špičková technologie 
kondenzačních kotlů

Nahlédněte pod pokličku
Kabinové kotelny Cabin Slim.

Hoval Cabin Slim
Kompaktní "Plug & Play" centrála pro venkovní 

instalaci, která primárně slouží pro přípravu 

tepla. Dle konkrétního projektu může obsahovat 

i všechny komponenty a prvky potřebné nejen 

pro výrobu tepla, ale i pro přípravu teplé vody 

a bezpečný provoz.

Kabinová kotelna: odolné a efektivní řešení
Kabinové kotelny Hoval Cabin Slim jsou 

alternativou k tradiční kotelně zejména pro 

průmyslové vytápění a rezidenční sektor. 

Nabízejí kompletní venkovní řešení pro výrobu 

tepla a teplé užitkové vody, které je:

 ■ autonomní a flexibilní, lze instalovat mimo 

budovu – vedle budovy nebo na střechu;

 ■ na míru – dokonale přizpůsobené 

energetickým potřebám a prostorovým 

požadavkům;

 ■ připravené rovnou k zapojení.

Kabinové kotelny Hoval jsou trvalým zdrojem 

tepla pro stávající budovy, kde mohou být 

kotelny velice špatně přístupné a výměna 

zdroje tepla je téměř nemožná. Nebo pro 

novostavby s nedostatkem místa pro standardní 

kotelnu. Potřebujete využít prostory ve Vašem 

objektu spíše pro garáže nebo komerční účely? 

Pak je Cabin Slim tím nejvhodnějším řešením.

Kompaktní design a kompletní 
vybavení pro rychlou instalaci

Nejvyšší ochrana před nepříznivými 
vlivy počasí, např. déšť a sníh

Jednoduchý transport a malý 
zastavěný prostor

 Stacionární plynový kotel UltraGas® 2 
nebo nástěnný plynový kotel TopGas® 

Cabin Slim AC
výkon 70 –1550 kW 
(50/30°C)

Cabin Slim AC D
výkon 250 – 3100 kW* 
(50/30°C)

Cabin Slim 
BC- e light
výkon 90 – 360 kW 
(50/30°C)

Cabin Slim 
BC- e mini
výkon 45 – 120 kW 
(50/30°C)

Modelové řady
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Venkovní rozměry kabiny

1300 – 4900

AC

2600 – 6400* 

AC D

*Rozměry a hmotnost kabiny od výkonu 1600 kW na vyžádání. 
Všechny rozměry v mm, hmotnost v kg.
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Hoval Cabin Slim



S odpovědností 
k energii a životnímu prostředí

Kvalita Hoval.
Na nás se můžete spolehnout.

Jako firma specializující se na vytápěcí a klimatizační technologie je 
Hoval vaším zkušeným partnerem pro realizaci systémových řešení. 
Můžete například ohřívat vodu pomocí solární energie a pro vytápění 
místností využívat topné oleje, plyn, dřevo nebo tepelná čerpadla. 
Společnost Hoval propojuje různé technologie, přičemž do systému 
integruje i řízené větrání. S námi máte jistotu, že ušetříte nejen na 
energii a nákladech, ale zároveň chráníte životní prostředí. 

Hoval je jednou z předních mezinárodních společností v oblasti 
řešení vnitřních klimatizačních systémů. Více než 75 let zkušeností 
nás neustále motivuje k navrhování inovativních systémových řešení. 
Naše systémy pro vytápění, chlazení a větrání vyvážíme do více než 
50 zemí.

Svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí bereme vážně. Srdcem 
 všech vytápěcích a větracích systémů, které navrhujeme a vyvíjíme,  
je vysoká energetická účinnost.

Hoval spol. s r.o. | Republikánská 45 | 312 00 Plzeň | hoval.cz
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Česká Republika 
Hoval spol. s r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň
hoval.cz

Slovensko 
Hoval SK spol. s r.o.
Rozvojová 2
040 01 Košice
hoval.sk


