мттотвом 100
Е!ектсп! котао - дгејапје пехам5по од Топић догма

Ејекштеп! копом! зи тодегап, идобап, здигап |

Везргекогап гад

екојозк гмог Тор!оте. Вес је о та п игедајта
езђе! Код 17д|еда, Кој! зе јако тоди лопта
зкого БАо дде.

Ејекштеп! котао М'оТгоп 100 тоге да зе копз
као дјамп! дгејп! игедај и хагаа | тоге да
роаг4 дгејапје Кисе и Којој је ајамп и мог

ЈедпозТаупа топтага | КопТгоја гада коЧа

торјоте прг. Кагићп па бугзто допмо. Котао
Мтооп 100 тоге зе Коглртома! за гехегиоа-

Џагадпја игедаја Мћоћгоп 100 је меотпа јака !

гогп септга|под дгејапја ропоси оддомагајисћ

пе хаћтема рикђисак па даз, !7дгадпји

гподџа, а такам згаћет, и з!исаји акитијасје

Фгапјака, ко агтсе 11 зКЈаа та ха допмо. 5уе

торјоте Токот јетћ тата епегаје, обедеди-

510 Мат је ротгебпо је ејекшеп! рикјисак.

је 05 гле ггобкоме дгејапја.

Мгвок торјот! Когптог | гад омод игедаја бег
одггамапја, гтеди озта!од, ргига Копћоја и

Мпоћоп 100 тоге да гаа! за био Којогп |пзтајасјог

гамјазпоз! од зројјазпјћ изјома. Кима дгејапја

сепга|под дгејапја. Котао је оргет(јеп екзрап2]о-

зе рта па заглогл кош, пе Кирије зе додатла

пот розидог | Котрјећлот пеорћодпот

тедијасја.

з'дитозпогт агтатигогп.

мм! ЕВМАМ У

мтотвом 100
Нектсп котао - од 4 до 24 КУ/

Ргоћтајје гбод з/едестћ ргедпоз!:

от

# Једпозтампа |пзтајасјја
м'тотвом100

а 5дитоз!, пета гаџмпћћ дазома
# Коттогап | ећказап гад (п = 99,4%)
1 | ако коглртомапје за дгиат могогл Торјоте !
ТотопаропзКогп |пзтајасвјогл
# Недијатог коЏа је једпозтамап ха иротгеби
а Оодат! тоди! а когитоји |пзтајасјје за тезплт
меп от
С!аут де!ом! игедаја М!оТгоп 100:
# Џргамјаска рјоса Мат огподисама родебамапје
тетрегашге моде и Ккгиди дгејапја, и орзеди од

20 до 859С.
# Ашота!зка глодијаајја зпаде дгејаса и
там5поз! од пепите ротгеђе 7а Тторјојот.
# Котао тоге да гад и Коглотас! за био Којот
|пзтајасјогп сегтта|под дгејапја, Као ! за
|гтпепјмасет заптагле 1орје моде.

МТТОТАОМ 100

# Недијасја ро зрођјабпјт из/омита озјаигама

1. 5атет тоди запић дгејаса
2. АшотаКа гад! ро
зрођјазпјит изГомта

пајећКказгиј! гад копа хаћмаијис! аџтопла!зКој
геакај| па ртотепе зро[јавпје Тегпрегашге.
# зепгоп зројјазпје ! ипитазпје Тегпрегашге зџ џ

3. Мзоко ећКказпа

овтти |зрогике.

си кшастопа ритра
4. Згдигпозп! уеп
5. Тегтиска газа дгејаса
6. Зепгог тутта под ришзка

# Недијасја оподисама ргодгагттгапје
тетрегашге и дгејапит ргозтопјатла и апемпот
| педе пот с изи.
# Моаџе гад и коглртас! за пек т агидјт
коПот, Кагатот па смгзто допмо, Као | за
ТотопаропзКогп |пзтајасјогп.

Мароп парајапја 230 М~

КМ
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Млеззтапп д.о.о. Веодгад
Табапомаска 3, 11010 Веодгаад

Те!. 011/3097-887
Е-тлаа : меззтапп.з пр О збб.г5

мимиму Мјеззгпапп.г5

Задгај ргозректа је ргаупо хасеп. Коргапје | дгиде иротгебе 5џ тодисе затло пакоп одобгепја.
гадггапо ргамо па тећтСКе |2тепе.

