
Katalog výrobků – Product store 

Navštivte náš katalog produktů. Najdete v něm veškeré 

informace k Danfoss sortimentu tj. technickou specifikaci, 

potřebnou dokumentaci, fotografie a výkresy produktů.  

Vše si můžete prohlédnout a stáhnout kdykoli a kdekoli.

Jak vstoupit do Katalogu výrobků – Product store?

Jak vyhledávat v katalogu výrobků – Product store?

www.danfoss.cz

Naskenujte a vstupte  
do katalogu výrobků 
Product store

Do prohlížeče napište 
store.danfoss.com/cz/cs/  
a otevře se katalog  
výrobků – Product store.

Pozor!
Nabídku „Přihlásit“ vyberou 
pouze zákazníci, kteří od společ-
nosti Danfoss přímo nakupují 
a jsou registrovaní pro online 
nákup u společnosti Danfoss. 
Pokud máte o registraci zájem, 
nepoužívejte tlačítko „Register“, 
ale kontaktujte svého obchod-
ního zástupce Danfoss.

Vyhledávání pomocí pole 
„vyhledat“. 

Klikněte na ikonu lupy.   
Do zobrazeného pole 
napište hledaný výraz 
a klikněte na lupu nebo 
zmáčkněte Enter.
  
Zobrazí se nabídka. 
 
Vyhledávat můžete i podle 
konkrétních objednacích 
čísel. 



Danfoss s. r.o.  
www.danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění.
To se týká také výrobku již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu
jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Nevíte si rady?
Kontaktujte zákaznický servis. Rádi vám poradíme. 
Tel: +420 228 887 666 | Email: zakaznickyservis@danfoss.com

Jak vyhledávat v katalogu výrobků – Product store?

Jak vyhledat aktuální ceníky produktů tepelné techniky?

Vyhledání výběrem 
z menu. 

Klikněte na sekci produktů. 
Z rozbalené nabídky skupin 
si vyberte požadovanou 
skupinu produktů. 

Pod každým produktem 
naleznete technickou 
specifikaci, potřebnou 
dokumentaci a certifikáty, 
fotografie a schémata 
produktů a sekci související 
příslušenství

Navštivte www.danfoss.cz 
a do vyhledávacího pole 
napište „ceníky“ a klikněte 
na lupu  nebo zmáčkněte 
Enter. Zobrazí se vám 
seznam aktuálních ceníků 
produktů vytápění.


