OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Przegląd produktów

Kod produktu: 14011
Spinka pakietowana do tackera 40 mm
długość 40 mm, głębokość wbijania 22 mm,
do średnicy rury Φ 20 mm
kolor: czarny
materiał: polipropylen
ilość spinek w pakiecie:
25 sztuk połączonych taśmą
pakowanie:
300 szt/paczka -> 440 paczek/paleta EUR
Kod produktu: 16011
Spinka pakietowana do tackera 60 mm
długość 60 mm, głębokość wbijania 40 mm,
do średnicy rury Φ 20 mm
kolor: czarny
materiał: polipropylen
ilość spinek w pakiecie:
25 sztuk połączonych taśmą
pakowanie:
300 szt/paczka -> 300 paczek/paleta EUR
Kod produktu: 100
Tacker – urządzenie do wbijania spinek
wysokość 810 mm, szerokość 160 mm,
waga: 2,2 kg
kolor: stalowy
materiał: aluminum
pakowanie: 1 szt
Kod produktu: 2300
Płyta do ogrzewania
podłogowego z folią polistyrenową
długość 1200 mm, szerokość 600 mm,
grubość:
kod 2315 - 15 mm
kod 2320 - 20 mm
kod 2330 - 30 mm
powierzchnia płyty: 0,720 m²,
średnica rur 14 - 17 mm,
materiał: Płyta wykonana ze styropianu EPS 100 wytwarzanego
wg PN-EN 13163 oraz folii polistyrenowej
kolor: czarny
płyta posiada zamki z każdej strony umożliwiające bezproblemowe
łączenie płyt i zapewniające pewne uszczelnienie zabezpieczające
przed wodą i wilgocią z jastrychu
zastosowanie w systemie mokrej zabudowy

Kod produktu: 1300, 1350
Szyna do rur ogrzewania podłogowego
szyna bez taśmy: kod 1300
szyna z taśmą klejącą: kod 1350
wymiary: długość 1000 mm,
wysokość 27,50 mm, szerokość 40 mm,
średnice rur: 16 - 22 mm
kolor: czarny
materiał: polipropylen
pakowanie:
100m/paczka -> 16 paczek/paleta EUR

Kod produktu: 1100, 1200
Łuk do rur
kod 1100 średnica rury 14 - 18 mm
kod 1200 średnica rury 20 - 22 mm
kolor: czarny
materiał: polipropylen
pakowanie:
kod 1100: 25 szt/paczka -> 200 paczek/paleta EUR
kod 1200: 25 szt/paczka -> 100 paczek/paleta EUR

Kod produktu: 1600
Folia polietylenowa
grubość 105 my, szerokość 1000 mm,
długość 50 m
kolor: szary (metalizowany)
z czerwoną kratownicą
pakowanie: 55 rolek/paleta EUR

Kod produktu: 1650
Folia polipropylenowa
grubość 105 my, szerokość 1000 mm,
długość 50 m
kolor: szary (metalizowany)
z czerwoną kratownicą
pakowanie: 55 rolek/paleta EUR

Kod produktu: 120
Rozwijak do rur
wysokość 548 mm - 800 mm,
szerokość 1140 mm - 1170 mm,
waga: 17,2 kg
kolor: szary
materiał: stal ocynkowana
pakowanie: 1 szt

Kod produktu: 1500
Szafka podtynkowa
kolor: biały
materiał: stal malowana proszkowo
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Kod produktu: 1550
Szafka natynkowa
kolor: biały
materiał: stal malowana proszkowo
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Kod produktu: 2201, 2202
Panel aluminiowy
kod 2201 - długość 750 mm,
szerokość 120 mm
kod 2202 - długość 1000 mm,
szerokość 120 mm
grubość 0,5 mm
średnica rur: 16 mm
materiał: aluminium
Kod produktu: 2205
Panel aluminiowy łukowy
wymiary: długość 1200 mm,
szerokość 245 mm, grubość 0,5 mm
średnica rur: 16 mm
materiał aluminium
Kod produktu: 2200
Płyta do ogrzewania podłogowego
pod panele aluminiowe
długość 1000 mm, szerokość 625 mm,
grubość:
kod 2228 - 28 mm
kod 2235 - 35 mm
kod 2245 – 54 mm
powierzchnia płyty: 0,625 m²,
średnica rur 14 - 16 mm,
wysokość wypustki 13 mm, 17 mm
materiał: płyta wykonana ze styropianu
EPS 100 wytwarzanego wg PN-EN 13163

kolor: biały
płyta posiada zamki z każdej strony umożliwiające bezproblemowe
łączenie płyt
zastosowanie w systemie suchej i mokrej zabudowy
Kod produktu: 2400, 2410, 2420, 2430
Taśma brzegowa
kod 2400 – taśma brzegowa z kołnierzem
wymiary: długość 50 m, szerokość 150 mm,
grubość 8 mm
kod 2410 – taśma brzegowa
wymiary: długość 50 m, szerokość 150 mm,
grubość 8 mm
kod 2420 – taśma brzegowa z kołnierzem
wymiary: długość 50 m, szerokość 130 mm, grubość 8 mm
kod 2430 – taśma brzegowa
wymiary: długość 50 m, szerokość 130 mm, grubość 8 mm

Kod produktu: 2030, 2050
Płyta do ogrzewania podłogowego
z folią polipropylenową
długość 5000 mm, szerokość 1000 mm,
grubość:
kod 2030 – 30 mm
kod 2050 – 50 mm
powierzchnia: 5 m²,
materiał: płyta gładka rolowana
wykonana ze styropianu EPS 100
wytwarzanego wg PN-EN 13163 oklejonego tkaniną polipropylenową.
kolor: szary (metalizowany) z czerwoną kratownicą
pakowanie: paczka 5 m² w postaci zrolowanej
zastosowanie w systemie mokrej zabudowy

Kod produktu: 2130, 2150
Płyta do ogrzewania podłogowego
z folią polietylenową
długość 5000 mm, szerokość 1000 mm,
grubość:
kod 2130 – 30 mm
kod 2150 – 50 mm
powierzchnia: 5 m²
materiał: płyta gładka rolowana wykonana ze styropianu EPS 100
wytwarzanego wg PN-EN 13163 oklejonego tkaniną polipropylenową.
kolor: szary (metalizowany) z czerwoną kratownicą
pakowanie – paczka 5 m² w postaci zrolowanej
zastosowanie w systemie mokrej zabudowy

Kod produktu: 3000, 3100
Rozdzielacze do ogrzewania
podłogowego
proste, z układem mieszającym,
z przepływomierzami,
zaworami termostatycznymi i ręcznymi
uzbrojone lub gołe
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