Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku

Popis výrobku

Balení

Cenníková
cena v EUR

Přípravky pro topné systémy bytů a rodinných domů
Ul ma Q
Q 100 BASIC

Inhibitor

Q100B/01

Q 100 BASIC Duo

Inhibitor

Q100B2/01

Q 100 BASIC Quatro

Inhibitor

Q100B4/01

Q 100 BASIC Duo

Inhibitor

Q100B2/05

Q 100 BASIC Quatro

Inhibitor

Q100B4/05

Q 100 BASIC Quatro

Inhibitor

Q100B4/10

Q 100 Comfort

Inhibitor

Q100/01

Q 100 Comfort

Inhibitor

Q100/20

Q 100 Comfort Duo

Inhibitor

Q100D/01

Q 100 Comfort Duo
Q 200
Q 200

Inhibitor
Změkčovací směs
Změkčovací směs

Q100D/10
Q200/01
Q200/10

Q 2035

Upravená voda

Q2035/20

Q 400

Čis cí směs

Q400/01

Q 400

Čis cí směs

Q400/20

Q 700

Biocid

Q700/01

Q 700
Q 800

Biocid
Čis cí směs

Q700/20
Q800/01

Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
100
1 litr
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
200
1 litr
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
400
1 litr
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
200
5 litrů
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
400
5 litrů
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze o ochranným účinkem 2 - 3 roky pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
400
10 litrů
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinnos 4 - 6 let pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
100
1 litr
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinnos 4 - 6 let pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
100
20 litrů
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinnos 4 - 6 let pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
200
1 litr
Mul funkční měřitelný inhibitor koroze s prodlouženou účinnos 4 - 6 let pro
všechny typy kovů vč. hliníku, vhodný i pro glykoly, základní dávkování 1 :
200
10 litrů
Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100
1 litr
Směs pro změkčení vody, základní dávkování 1 : 100
10 litrů
Demineralizovaná voda s inhibitorem pro topné systémy
20 litrů
Čis cí směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí
systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100
1 litr
Čis cí směs na kaly a usazeniny na neutrální bázi pro topné a chladicí
systémy, vhodné pro nové i staré systémy, základní dávkování 1 : 100
20 litrů
Ochranný i čis cí biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně
podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300
1 litr
Ochranný i čis cí biocidní přípravek pro systémy chlazení a topení včetně
podlahového vytápění, základní dávkování 1 : 300
20 litrů
Čis cí směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systém1 litr
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15,55 €
27,15 €
48,64 €
123,44 €
216,57 €
408,52 €
23,40 €
461,00 €
40,43 €
389,07 €
19,50 €
177,58 €
15,55 €
22,82 €
376,53 €
27,30 €
530,47 €
23,33 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek
Q 800

Typ výrobku
Čis cí směs

Kód výrobku
Q800/20

Q 803 - novinka

Čis cí směs

Q803/01

Q 803 - novinka

Čis cí směs

Q803/05

Q 803 - novinka

Čis cí směs

Q803/10

Popis výrobku
Balení
Čis cí směs na rez a vodní kámen na neutrální bázi pro topné a chladicí systém20 litrů
Vysoce účinná čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny
ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní
dávkování 5%
1 litr
Vysoce účinná čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny
ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní
dávkování 5%
5 litrů
Vysoce účinná čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny
ve výměnících kotlů a topných systémech, doba aplikace 2 - 5 dnů, základní
dávkování 5%
10 litrů

Cenníková
cena v EUR
422,47 €
20,24 €
93,13 €
180,47 €

Přípravky a zařízení pro topné systémy bytových domu a průmyslových objektů1)
1)

výrobky určené pro dodání pouze na základě předchozí analýzy a zpracování projektu - viz rozbory a služby
Měřitelný inhibitor koroze pro velkoobjemové systému pro všechny typy
kovů, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je nutné provést rozbor
Q 00011)
provozní vody
Inhibitor
Q0001/01
Směs pro zvýšení tvrdos vody, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je
nutné provést rozbor provozní vody
Q 00021)
Uprava vody
Q0002/01
Čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících
kotlů, základní dávkování 5%
Q 0004
Čis cí směs
Q0004/01
Čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících
kotlů, základní dávkování 5%
Q 0004
Čis cí směs
Q0004/05
Čis cí směs s neutrálním pH na korozní nečistoty a usazeniny ve výměnících
kotlů, základní dávkování 5%
Q 0004
Čis cí směs
Q0004/10
Směs pro snížení pH vody, základní dávkování 1 : 1000, před aplikací je nutné
Q 00081)
provést rozbor provozní vody
Uprava vody
Q0008/01
Fosforečnana sodný
Na3PO4/01
Fosforečnan sodný krystalický (Na3PO4x12H2O)
Siřičitan sodný
Na2SO3/01
Siřčitan sodný bezvodý (Na2SO3)

1 litr

30,71 €

1 litr

38,72 €

1 litr

20,24 €

5 litrů

93,13 €

10 litrů

180,47 €

1 litr
1 kg
1 kg

16,25 €
1,73 €
1,60 €

Přípravky a zařízení na úpravu pitné vody
D 700
D 700
D 800
D 800
ESSE 1/2"
ESSE 3/4"
ESSE 1"
ESSE 5/4"
ESSE 6/4"
ESSE 2"

Biocid
D700/01
Biocid
D700/20
Čis cí směs vč. neutralizátor D800/01
Čis cí směs vč. neutralizátor D800/20
Odstranění vodního kamene ESSE-1/2G
Odstranění vodního kamene ESSE-3/4G
Odstranění vodního kamene ESSE-1G
Odstranění vodního kamene ESSE-5/4G
Odstranění vodního kamene ESSE-6/4G
Odstranění vodního kamene ESSE-2G

Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou
1 litr
Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou
20 litrů
Čis cí přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 0,1 litr
Čis cí přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy pitné vody + neutralizátor 1520 litrů
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 1/2"
ks
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 3/4"
ks
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 1"
ks
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 5/4"
ks
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 6/4"
ks
Eletroly cká úprava vody pro usazování vodního kamene v TUV 2"
ks
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24,90 €
457,31 €
16,25 €
324,85 €
122,82 €
161,10 €
203,83 €
963,00 €
1 089,00 €
1 229,00 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku
Tabletová sůl

Tabletová sůl

Kód výrobku
NaClTBL/25

Popis výrobku
Tabletová sůl pro změkčovací úpravny vody

Balení
25 kg

Cenníková
cena v EUR
10,20 €
227,50 €

Přípravky pro profesionální použi

2)

2)

výrobky určené pouze pro prodej na základě živnostenského listu
Q 3000
Čis cí směs
Q 3000
Čis cí směs
Q 6000
Čis cí směs
Q 6000
Čis cí směs
Q 8010
Čis cí směs
Q 8010
Čis cí směs
Q 8010
Čis cí směs
Q8010AL - novinka
Čis cí směs
Q 9000
Čis cí směs
Q 9000
Čis cí směs
Q 9000
Čis cí směs
Q 9000
Čis cí směs
Q 9000
Čis cí směs

Q3000/005
Q3000/01
Q6000/10
Q6000/20
Q8010/01
Q8010/10
Q8010/20
Q8010AL/01
Q9000/005
Q9000/01
Q9000/05
Q9000/10
Q9000/20

Čis č spalinových nečistot výměníků + rozprašovač
0,5 litru
Čis č spalinových nečistot výměníků
1 litr
Čis cí kapalina pro solární systémy
10 litrů
Čis cí kapalina pro solární systémy
20 litrů
Čis cí směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 0,5 kg
1 litr
Čis cí směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 5,0 kg
10 litrů
Čis cí směs na rez a vodní kámen z výměníků + neutralizator 10 kg
20 litrů
Čis cí směs na vodní kámen z AlSi výměníků, koncentrát pro výrobu 10 litrů čis1 ks
Odstraňovač měděnky + rozprašovač
0,5 litru
Odstraňovač měděnky
1 litr
Odstraňovač měděnky
5 litrů
Odstraňovač měděnky
10 litrů
Odstraňovač měděnky
20 litrů

11,22 €
12,54 €
76,02 €
151,48 €
16,25 €
162,42 €
324,84 €
16,25 €
14,65 €
16,37 €
81,84 €
163,67 €
327,34 €

Tekuté těsnění, těsnicí pásky
Q Stop 10 Permanent

Tekuté těsnění

T10P/01

Q Stop 15 Solar

Tekuté těsnění

T15S/005

Q Stop 15 Solar

Tekuté těsnění

T15S/01

Q Stop 200 Plus - na objednávku

Tekuté těsnění

T200HT/005

Q Stop 200 Plus - na objednávku

Tekuté těsnění

T200HT/01

Q Stop 500 Plus - na objednávku

Tekuté těsnění

T500HT/005

Q Stop 500 Plus - na objednávku

Tekuté těsnění

T500HT/01

Q Stop 800 Plus - na objednávku

Tekuté těsnění

T800HT/005

Tekuté těsnění pro topné systémy včetně podlahových, do velikos úniku 10
l /den, bez vypouštění, základní ředění 1 : 100
Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez
vypouštění, základní ředění 1 : 100
Tekuté těsnění pro solární systémy, velikost úniku do 15 l / den, bez
vypouštění, základní ředění 1 : 100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 200 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 200 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 500 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 500 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 800 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100
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1 litr

49,14 €

0,5 litr

81,95 €

1 litr
0,5 litr

143,52 €
90,20 €

1 litr

142,23 €

0,5 litr

106,56 €

1 litr

144,34 €

0,5 litr

118,91 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek
Q Stop 800 Plus - na objednávku

Typ výrobku

Kód výrobku

Tekuté těsnění

T800HT/01

Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina

300P/05
300P/10
300P/25
500P/05
500P/10
500P/25
300E/05
300E/10
300E/25
500E/05
500E/10
500E/25

Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina

Airtherm12/25
SLP/05
SLP/10
SLP/25
CTP/xx
CTE/xx

Popis výrobku
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí systémy s odolnos do
1200°C , velikost úniku do 800 l /den, nutno vypus t, základní ředění 0,5 :
100

Balení

Cenníková
cena v EUR

1 litr

162,81 €

Teplonosné kapaliny
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul
Ul

ma 300P
ma 300P
ma 300P
ma 500P
ma 500P
ma 500P
ma 300E
ma 300E
ma 300E
ma 500E
ma 500E
ma 500E

AIRTHERM 12
Ul ma SLP
Ul ma SLP
Ul ma SLP
Ul ma CTP
Ul ma CTE

Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:5 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:10 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:25 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:5 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:10 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:25 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:5 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:10 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:25 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:5 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:10 litrů
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění 1:25 litrů
Topení, chlazení & klima zace, tepelná čerpadla pro přímé použi , měřitelný
inhibitor koroze
25 litrů
Solární kapalina pro přímé použi s nezámrznou teplotou do -32oC
5 litrů
Solární kapalina pro přímé použi s nezámrznou teplotou do -32oC
10 litrů
Solární kapalina pro přímé použi s nezámrznou teplotou do -32oC
25 litrů
Teplonosná kapalina na bázi PG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky
Teplonosná kapalina na bázi EG s měřitelným inhibitorem koroze pro ředění projektové dodávky

17,46 €
34,88 €
87,19 €
18,44 €
36,88 €
92,15 €
15,72 €
31,45 €
78,61 €
15,78 €
31,56 €
78,87 €
35,86 €
15,39 €
30,78 €
76,91 €

Separační magne cké ltry pro maloobjemové a středněobjemové topné systémy
Řada Ul ma
Ul ma MB1 Basic bílý

Filtr

MB1B/W

Ul ma MB1 Basic transparetní červený

Filtr

MB1B/TR

Ul ma MB1 Basic černý

Filtr

MB1B/C

Ul ma MB1 Comfort bílý

Filtr

MB1C/W

Ul ma MB1 Comfort transparetní červený

Filtr

MB1C/TR

Ul ma MB1 Comfort černý

Filtr

MB1C/C

Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Basic, ¾“, 100 mikronů,
bílý, bez připojovacích komponent
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Basic, ¾“, 100 mikronů,
transparentní červený, bez připojovacích komponent
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Basic, ¾“, 100 mikronů,
černý, bez připojovacích komponent
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Comfort, ¾“, 100 mikronů,
bílý, vč. připojovacích komponent
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Comfort, ¾“, 100 mikronů,
transparentní červený, vč. připojovacích komponent
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MB1 Comfort, ¾“, 100 mikronů,
černý, vč. připojovacích komponent
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ks

63,09 €

ks

63,09 €

ks

63,09 €

ks

77,89 €

ks

77,89 €

ks

77,89 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku

Popis výrobku
Balení
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MG1, ¾“, 100 mikronů, bílý, vč.
připojovacích komponent
ks
Kompaktní magne cký separační ltr Ul ma MG1, ¾“, černý, vč.
připojovacích komponent
ks

Ul ma MG1 bílý

Filtr

MG1W

Ul ma MG1 černý

Filtr

MG1C

Ul ma MB 100 bílý 3/4"

Filtr

MB100W 3/4

Ul ma MB 100 bílý 1"

Filtr

MB100W 1

Ul ma MB 100 bílý 5/4"

Filtr

MB100W 5/4

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100, s možnos
proplachu, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100, 1", s
možnos proplachu, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100, s možnos
proplachu, 5/4", černý, vč. připojovacích komponent

Ul ma MB 100 bílý 22 mm

Filtr

MB100W 22MM

Ul ma MB 100 bílý 28 mm

Filtr

MB100W 28MM

Ul ma MB 100 černý 3/4"

Filtr

MB100C 3/4

Ul ma MB 100 černý 1"

Filtr

MB100C 1

Ul ma MB 100 černý 5/4"

Filtr

MB100C 5/4

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100s možnos
proplachu, 3/4", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100 s možnos
proplachu, 1", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100 s možnos
proplachu, 5/4", černý, vč. připojovacích komponent

Ul ma MB 100 černý 22 mm

Filtr

MB100C 22MM

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100 s možnos
proplachu, , 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent

Ul ma MB 100 černý 28 mm

Filtr

MB100C 28MM

Ul ma SafeCleaner W 22 mm

Filtr

SC1W22MM

Ul ma SafeCleaner W 28 mm

Filtr

SC1W28MM

Ul ma SafeCleaner W 3/4"

Filtr

SC1W 3/4

Ul ma SafeCleaner W 1"

Filtr

SC1W 1

Ul ma SafeCleaner W 5/4"

Filtr

SC1W 5/4

Ul ma SafeCleaner C 22 mm

Filtr

SC1C22MM

Ul ma SafeCleaner C 28 mm

Filtr

SC1C28MM

Ul ma SafeCleaner C 3/4"

Filtr

SC1C 3/4

Ul ma SafeCleaner C 1"

Filtr

SC1C 1

Cenníková
cena v EUR
77,89 €
77,89 €

ks

109,34 €

ks

113,24 €

ks

117,15 €

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100, s možnos
proplachu, 22mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent

ks

113,24 €

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100s možnos
proplachu, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent

ks

117,15 €

ks

109,34 €

ks

113,24 €

ks

117,15 €

ks

113,24 €

ks

117,15 €

ks

118,91 €

ks

131,21 €

ks

118,91 €

ks

131,21 €

ks

153,75 €

ks

118,91 €

ks

131,21 €

ks

118,91 €

ks

131,21 €

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma MB100 s možnos
proplachu, 28mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
22mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
28mm, 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
3/4", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1, 1",
100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
5/4", 100 mikronů, bílý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
22mm, černý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
28mm, černý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
3/4", černý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1, 1",
černý, vč. připojovacích komponent
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Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku

Ul ma SafeCleaner C 5/4"

Filtr

SC1C 5/4

Ul ma R-MAG 5/4"

Filtr

R-MAG 5/4

Ul ma R-MAG 6/4"

Filtr

R-MAG 6/4

Ul ma R-MAG 2"

Filtr

R-MAG 2

Popis výrobku
Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením Ul ma SafeCleaner 1,
5/4", černý, vč. připojovacích komponent
Odkalovací magne cký ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové
systémy pro přímé připojení 5/4", závitové vnitřní
Odkalovací magne cký ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové
systémy pro přímé připojení 6/4", závitové vnitřní
Odkalovací magne cký ltr s vnitřním magnetem pro velkoobjemové
systémy pro přímé připojení 2", závitové vnitřní

Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství

MB1/PS
MB1/PP
MB1KV3/4
MG1PR3/4
MB1/FV100
MB1/FV200
MB1/FV500
MB1TR/FT
MB1W/FT
MB1W/CC
MB1W/MV
MB1W/FC
MB1W/FV
MG1/FV100
MG1/FV300
MG1/FV800
SC1/FV100
SC1/FV300
SC1/FV800
SC1RC
NEUT3/4
SC1VK1
SC1VK5/4
SC1VK22MM
SC1VK28MM

Připojovací sada pro MB1: připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4"
F, připojovací ven l převlečná matka 3/4"- 3/4" M
Připojení rovné 2x převlečná matka, 3/4"F - 3/4" F
Ven l kulový připojovací 3/4" pro MG1
Koleno 90o s převlečnými matkami 3/4" pro MG1
Filtrační vložky pro MB1, 100 mikronů
Filtrační vložky pro MB1, 200 mikronů
Filtrační vložky pro MB1, 500 mikronů
Tělo ltru MB1 červená
Tělo ltru MB1 bílá
Uzavírací víčko MB1 3/4", poniklované, nízká výška
Magnet pro MB1
Vypouštěcí víčko pro MB1 bez magnetu
Vypouštěcí ven l pro MB1 bez magnetu
Filtrační vložky pro MG1, 100 mikronů
Filtrační vložky pro MG1, 300 mikronů
Filtrační vložky pro MG1, 800 mikronů
Filtrační vložky pro SC1, 100 mikronů
Filtrační vložky pro SC1, 300 mikronů
Filtrační vložky pro SC1, 800 mikronů
Redukce pro SC1 na připojení čis cí jednotky
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"
Ven l kulový 1" pro SC1
Ven l kulový 5/4" pro SC1
Ven l kulový 22mm pro SC1
Ven l kulový 28mm pro SC1

Balení

Cenníková
cena v EUR

ks

153,75 €

ks

273,79 €

ks

313,05 €

ks

356,41 €

set
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

20,27 €
11,80 €
20,27 €
20,00 €
14,73 €
14,30 €
13,87 €
18,36 €
18,36 €
3,55 €
14,69 €
4,02 €
4,69 €
14,73 €
14,57 €
14,30 €
16,37 €
16,21 €
15,98 €
36,84 €
57,34 €
22,89 €
25,70 €
18,83 €
22,89 €

Příslušenství pro ltry řady Ul ma
Připojovací sada pro MB1 3/4"
Připojení rovné pro MB1 / MG1 3/4"
Kulový ven l pro MB1/MG1 3/4"
Připojovací koleno pro MB1/MG1 3/4"
Filtrační vložka MB1 100 mikronů
Filtrační vložka MB1 200 mikronů
Filtrační vložka MB1 500 mikronů
Tělo ltru MB1 bílá
Tělo ltru MB1 červená
Uzavírací víčko MB1
Magnet MB1
Vypouštění víčko MB1
Vypouštění ven l MB1
Filtrační vložka MG1 100mikronů
Filtrační vložka MG1 300mikronů
Filtrační vložka MG1 800mikronů
Filtrační vložka SC1 100mikronů
Filtrační vložka SC1 300mikronů
Filtrační vložka SC1 800mikronů
Redukce pro SC1 na připojení čis cí jednotky
Neutralizace pro kondenzační kotle, 3/4"
Ven l kulový 1" pro SC1
Ven l kulový 5/4" pro SC1
Ven l kulový 22 mm pro SC1
Ven l kulový 28 mm pro SC1

Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy, korozní smyčka
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Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku

Popis výrobku

Balení

Cenníková
cena v EUR

Řada Ul ma
Ul ma RD2 DN 50
Ul ma RD2 DN 65
Ul ma RD2 DN 80
Ul ma RD2 DN 100
Ul ma RD2 DN 125
Ul ma RD2 DN 150
KS DN65

2 414,53 €
2 457,50 €
2 500,47 €
2 566,88 €
3 566,52 €
3 601,60 €
1 210,35 €

Odkalovací ltr
Odkalovací ltr
Odkalovací ltr
Odkalovací ltr
Odkalovací ltr
Odkalovací ltr
Korozní smyčka

RD2-50
RD2-65
RD2-80
RD2-100
RD2-125
RD2-150
KS-DN65

Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy DN50 závitový 2" vnějks
Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN65
ks
Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN80
ks
Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN100
ks
Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN125
ks
Odkalovací magne cký ltr pro velkoobjemové systémy přírubový DN150
ks
Korozní smyčka pro stanovení korozních úbytků
ks

Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství RD
Příslušenství KS
Příslušenství KS

FNV/RD2/100
TES/RD2
VKV/RD2
OS/RD2
RES/RD1
VKV/RD1
OS/RD1
FV/RD1/50
FV/RD1/100
VKV/KS65
KK/KS65

Filtrační nerezová vložka, jemnost 100 mikronů
Sada 7 ks těsnění pro ltr Ul ma RD2
Vypouštěcí kulový ven l pro ltr Ul ma RD2
Odvzdušňovací šroub pro ltr Ul ma RD2
Sada 6 ks těsnění pro ltr Ul ma RD1
Vypouštěcí kulový ven l pro ltr Ul ma RD1
Odvzdušňovací šroub pro ltr Ul ma RD1
Sada ltračních vložek pro ltr RD1, jemnost 50 mikronů, 5 ks
Sada ltračních vložek pro ltr RD1, jemnost 100 mikronů, 5 ks
Kulový ven l pro korozní smyčku KS DN 65
Sada korozních kuponů pro korozní smyčku KS DN 65

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5 ks
5 ks
5 ks
sada

163,63 €
16,21 €
14,96 €
3,87 €
15,78 €
14,96 €
3,87 €
40,90 €
40,98 €
32,58 €
134,41 €

Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky

NW18/5
NW18/10
NW18/25
NW18/50
NW18/100
NW25/1
NW25/5
NW25/10
NW25/25
NW25/50
NW25/100
NW32/10
NW32/25
NWI/1

Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada
Sada

5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks

25,37 €
25,37 €
25,37 €
25,37 €
25,37 €
33,18 €
31,25 €
31,25 €
31,25 €
31,25 €
31,25 €
33,18 €
33,18 €
38,96 €

Přílušenství pro ltry Ul ma RD
Filtrační vložka RD2
Sada těsnění RD2
Vypouštěcí kulový ven l RD2
Odvzdušňovací šroub RD2
Sada těsnění RD1
Vypouštěcí kulový ven l RD1
Odvzdušňovací šroub RD1
Filtrační vložky RD1/50
Filtrační vložky RD1/100
Kulový ven l pro KS
Korozní kupony pro KS

Příslušenství k ltrům NW
Filtrační vložky NW18-5
Filtrační vložky NW18-10
Filtrační vložky NW18-25
Filtrační vložky NW18-50
Filtrační vložky NW18-100
Filtrační vložky NW25-1
Filtrační vložky NW25-5
Filtrační vložky NW25-10
Filtrační vložky NW25-25
Filtrační vložky NW25-50
Filtrační vložky NW25-100
Filtrační vložky NW32-10
Filtrační vložky NW32-25
Filtrační vložky NW50/65/80-1

ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
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ltr NW18, jemnost 5 mikronů, 5 ks
ltr NW18, jemnost 10 mikronů, 5 ks
ltr NW18, jemnost 25 mikronů, 5 ks
ltr NW18, jemnost 50 mikronů, 5 ks
ltr NW18, jemnost 100 mikronů, 5 ks
ltr NW25, jemnost 1 mikron, 5 ks
ltr NW25, jemnost 5 mikronů, 5 ks
ltr NW25, jemnost 10 mikronů, 5 ks
ltr NW25, jemnost 25 mikronů, 5 ks
ltr NW25, jemnost 50 mikronů, 5 ks
ltr NW25, jemnost 100 mikronů, 5 ks
ltr NW32, jemnost 10 mikronů, 5 ks
ltr NW32, jemnost 25 mikronů, 5 ks
ltr NW50/65/80, jemnost 1 mikron, 5 ks

Ceník v EUR

Výrobek
Filtrační vložky NW50/65/80-5
Filtrační vložky NW50/65/80-10
Filtrační vložky NW50/65/80-25
Filtrační vložky NW50/65/80-50
Filtrační vložky NW50/65/80-100

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Typ výrobku
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky
Filtrační vložky

Kód výrobku
NWI/5
NWI/10
NWI/25
NWI/50
NWI/100

Sada
Sada
Sada
Sada
Sada

Čis
Čis
Čis
Čis

EVO20
Supa30
CADAPT
VADAPT

Čis cí jednotka, zásobník 20 litrů, tlak 1 bar, průtok 5400 l / hod, reversní cho ks
Čis cí jednotka, zásobník 30 litrů, tlak 2 bar, rychlost 5400 l / hod, reversní ch ks
Adaptér pro připojení čis cí jednotky k oběhovému čerpadlu
ks
Adaptér pro připojení čis cí jednotky k deskovému výměníku
ks

ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro
ltračních vložek pro

Popis výrobku
ltr NW50/65/80, jemnost 5 mikronů, 5 ks
ltr NW50/65/80, jemnost 10 mikronů, 5 ks
ltr NW50/65/80, jemnost 25 mikronů, 5 ks
ltr NW50/65/80, jemnost 50 mikronů, 5 ks
ltr NW50/65/80, jemnost 100 mikronů, 5 ks

Balení
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks

Cenníková
cena v EUR
38,96 €
38,96 €
38,96 €
38,96 €
38,96 €

Čis cí zařízení
EVO 20
Supa ush 30
C - adaptér
V - adaptér

cí jednotka
cí jednotka
cí jednotka
cí jednotka

781,21 €
1 054,65 €
81,99 €
49,18 €

Demineralizační jednotky AVDK
AVDK-500
AVDK 500

Demineralizační jednotka

AVDK 1000 Comfort

AVDK-1000C
Demineralizační jednotka
AVDK-2300C

AVDK 2300 Comfort

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 1000/10

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 1000/11

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 1000/12

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 1000/13

Demineralizační jednotka

AVDK-C-P 1000/10

AVDK-C-P 1000/11

AVDK-C-P 1000/12

AVDK-C-P 1000/13

AVDK-C-P 1000/20
AVDK Comfort Perm 1000/20

Demineralizační jednotka

Přenosná demineralizační jednotka s indikátorem vyčerpanos bez možnos
míchální kvality výstupní vody, bkapacita 1 000 l při 15odH, včetně
prvonáplně
Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a
možnos míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 1 000 l
při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně prvonáplně
Přenosná demineralizační jednotka s vestavěným konduktoměrem a
možnos míchání demineralizované vody s vodou surovou, kapacita 2 300 l
při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
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ks

349,38 €

ks

594,30 €

ks

820,12 €

ks

1 365,31 €

ks

1 618,44 €

ks

2 396,56 €

ks

2 438,75 €

ks

1 470,00 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku
AVDK-C-P 1000/21

AVDK Comfort Perm 1000/21

Demineralizační jednotka
AVDK-C-P 1000/22

AVDK Comfort Perm 1000/22

Demineralizační jednotka
AVDK-C-P 1000/23

AVDK Comfort Perm 1000/23

Demineralizační jednotka
AVDK-C-P 2300/10

AVDK Comfort Perm 2300/10

Demineralizační jednotka
AVDK-C-P 2300/11

AVDK Comfort Perm 2300/11

Demineralizační jednotka
AVDK-C-P 2300/12

AVDK Comfort Perm 2300/12

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 2300/13

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 2300/20

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 2300/21

Demineralizační jednotka

AVDK Comfort Perm 2300/22

Demineralizační jednotka

AVDK-C-P 2300/13

AVDK-C-P 2300/20

AVDK-C-P 2300/21

AVDK-C-P 2300/22

AVDK-C-P 2300/23
AVDK Comfort Perm 2300/23

Demineralizační jednotka

Popis výrobku
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 1 000 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně
Demineralizační soustava pro úpravu topné vody k permanentní instalaci s
vestavěným konduktoměrem a možnos míchání demineralizované vody s
vodou surovou, kapacita 2 300 l při vstupní tvrdos vody 15odH, včetně
prvonáplně

Přílušenství k demineralizačním jednotkám AVDK
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Balení

Cenníková
cena v EUR

ks

1 723,13 €

ks

2 501,25 €

ks

2 543,44 €

ks

1 561,72 €

ks

1 814,84 €

ks

2 553,91 €

ks

2 596,09 €

ks

1 666,41 €

ks

1 919,53 €

ks

2 658,59 €

ks

2 700,78 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Typ výrobku
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství

Kód výrobku
AVDKNP1000
AVDKNP2300
ECKON
AVDKDS

Popis výrobku
Náhradní náplň pro jednotku AVDK 500 a AVDK řady 1000
Náhradní náplň pro jednotku řady 2300
Konduktometr pro jednotku AVDK
Dosýpací sada pro jednotku AVDK (trychtýř, ucpávka)

ks
ks
ks
ks

Cenníková
cena v EUR
81,99 €
184,57 €
58,20 €
14,69 €

Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester
Tester

Q-TEST
BAKT-TEST
AVS100
AVP2000
AVK2000
CTC2000
DRP2000
T2000
AVS2000

Jednorázová orientační sada pro určení stavu provozní vody v topném systém ks
Tester bakterií a kvasinek v podlahovém topení ( pro 1 měření)
ks
Mul pack tester koncentrace inhibitoru řady 100, sada pro 50 měření
ks
pH metr AVP 2000 s teplotní kompenzací, rozsah měření 0 - 12
ks
Konduktometr AVK 2000 s teplotní kompenzací, rozsah 0 - 1999 µS/cm, citlivoks
Testovací sada na měření tvrdos vody
ks
Digitální refraktometr pro měření bodu tuhnu teplonosných kapalin (EG, PG ks
Odměrný válec pro měření znečištění vody
ks
sada kufřík (AVP 2000, AVK 2000, CTC 2000 tester, turbidity tube)
ks

6,80 €
8,05 €
71,72 €
61,33 €
61,45 €
17,42 €
245,86 €
16,33 €
164,02 €

Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství
Příslušenství

T1-2000
T2-2000
T3-2000
KR1413
KRPH10
KRPH7
SS-52

Náhradní činidla pro měření tvrdos vody T1
ks
Náhradní činidla pro měření tvrdos vody T2
ks
Náhradní činidla pro měření tvrdos vody T3
ks
kalibrační roztok s vodivos 1413 µS/cm pro kalibraci konduktometru AVK 20050 ml
kalibrační roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000
50 ml
kalibrační roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000
50 ml
Udržovací roztok pro pH metr AVP 2000
50 ml

Základní analýza vstupní vody

Analýza

FW-A

Analýza provozní topné vody
Základní analýza bakterií

Analýza
Analýza

HW-A
BACT-A

Analýza provozní teplonosné kapaliny
Analýza pitné vody
Korozivnost teplonosné kapaliny
Složení glykolových kapalin

Analýza
Analýza
Analýza
Analýza

HTF-A-BASIC
DW-SA
HTF-A-COR
HTF-A-COMP

pH, vodivost, tvrdost vody
Analýza dle VDI 2035 - pH, vodivost, tvrdost vody, TDS, TSS, hodnota
korozních indexů, podíl ostatních látek
iden kace přítomnos bakterií ve vodě
Základní analýza parametrů teplonosné kapaliny - pH, vodivost, podíl
ostatních látek
Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy dle ASTM 1384
Složení glykolové kapaliny (% podíl MPG, MEG, glycerin)

Výrobek
AVDK NP 500/1000
AVDK NP 2300
AVDK EC KONDUKTOMETR
AVDK DS

Balení

Testery a testovací komplety
Q tester
Tester bakterií
AVS 100
AVP 2000
AVK 2000
CTC 2000 tester
DRP 2000
T 2000
Testovací sada AVS 2000

Příslušenství k testerům
T1 náhradní činidlo pro CTC 2000
T2 náhradní činidlo pro CTC 2000
T3 náhradní činidlo pro CTC 2000
Kalibrační roztok s vodivos 1413 µS/cm
Kalibrační roztok pH 10
Kalibrační roztok pH 7
Udržovací roztok pro pH metr

3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,06 €
4,06 €
4,06 €
4,06 €

Rozbory, analýzy, služby
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-

21,29 €

-

85,90 €
9,57 €

-

58,20 €
82,93 €
143,55 €
85,90 €

Ceník v EUR

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Výrobek

Typ výrobku

Kód výrobku

Rozšířený rozbor teplonosných kapalin

Analýza

HTF-A-FULL

Projekt čištění a stabilizace pro velkoobjemové
systémy
Analýza korozní smyčky

Projekty
Analýza

C-S-PROJECT
KS-A

Popis výrobku
Rozšírený rozbor teplonosné kapalny - pH, vodivost, podíl ostatních látek,
nezámrzná teplota, hustota, viskozita, bakterie
Projekt na čistění a stabilizaci velkoobjemového topného systému stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace
Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy

Inhibitor
Změkčovací směs
Čis cí směs
Čis cí směs
Teplonosná kapalina
Teplonosná kapalina
Čis cí směs
Tester

X100/01
X200/01
X300/01
X400/01
X500/05
X500/20
X800/01
X100T

Sen nel Tekuté těsnění - prodej ukončen

Tekuté těsnění

STT/01

Q Stop 30 - doprodej, prodej ukončen

Tekuté těsnění

T30/01

Q Stop 400 - doprodej, prodej ukončen

Tekuté těsnění

T400/01

Q Stop 1000 - doprodej, prodej ukončen
Extreme tape - prodej ukončen

Tekuté těsnění
Těsnící páska

T1000/01
TEX

Balení

Cenníková
cena v EUR

-

97,23 €

-

327,93 €
202,93 €

Směs inhibitorů pro topné systémy, základní dávkování 1 : 100
1 litr
X200 Přípravek pro snížení hlučnos , základní dávkování 1 : 100
1 litr
X300 Směs pro čištění nových topných systémů, základní dávkování 1 : 100 1 litr
X400 Přípravek pro obnovu funkčnos topných systémů, čištění kalů a usazeni1 litr
X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy
5 litrů
X500 Nemrznoucí směs pro topné systémy
20 litrů
X800 Čis cí směs korozních usazenin
1 litr
Tester koncentrace pro kapalinu Sen nel X100 ( pro 2 měření)
ks

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pozn.
Ceny jsou uvedené bez DPH
Ceny neobsahují náklady na dopravu.

Výrobky vyřazené se sor mentu
Chemické přípravky řady X
X100 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
Comfort nebo Q100 Basic DUO
X200 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X300 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X400 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X500 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X500 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X800 - prodej ukončen, nahrazeno Ul
X100 tester

ma Q100
ma Q200
ma Q400
ma Q400
ma 500P
ma 500P
ma Q800

Tekuté těsnění, těsnicí pásky
Tekuté těsnění (Leak Sealer), základní ředění 1 : 100, určeno pouze pro
potrubí s přímým kontaktem vzduchu
Tekuté těsnění pro topné a chladicí systém, velikost úniku do 30 l /den,
nutno vypus t, základní ředění 1 : 100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 400 l /
den, nutno vypus t, základní ředění 1 : 100
Tekuté těsnění pro výměníky kotlů, topné a chladicí, velikost úniku do 1000
l /den, nutno vypus t, základní ředění 1 : 100
Extreme tape - Speciální utěsňovací páska do tlaku 6 bar

1 litr

0,00

1 litr

0,00

1 litr

0,00

1 litr
5 metrů

0,00
0,00

Magne cký odkalovací ltr s rotačním připojením pro maloobjemové systémy
Sen nel Eliminator 22 mm EX - prodej ukončen
Sen nel Eliminator 3/4" FR - prodej ukončen
Sen nel Eliminator Vortex 300 22mm - prodej
ukončen, nahrazen výrobkem Ul ma MB100

Odkalovací ltr
Odkalovací ltr

ELIM-22MM
ELIM-3/4

Odkalovací ltr

VORTEX300-22

4-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, připojovací ven l 22 mm s ks
4-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, připojovací ven l 3/4" stanks
1-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, 300 ml, připojovací ven l
22 mm svěrný
ks
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0,00
0,00
0,00

Ceník v EUR

Výrobek
Sen nel Eliminator Vortex 300 3/4" - prodej
ukončen, nahrazen výrobkem Ul ma MB100
Sen nel Eliminator Vortex 500 28mm - prodej
ukončen, nahrazen výrobkem Ul ma MB100
Sen nel Eliminator Vortex 500 1" - prodej ukončen,
nahrazen výrobkem Ul ma MB100
CF 22 mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem
Ul ma MB100
CF 28 mm - prodej ukončen, nahrazen výrobkem
Ul ma MB100
CF 3/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem
Ul ma MB100
CF 1" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem Ul ma
MB100
CF 5/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobkem
Ul ma MB100

Platnost ceníku - od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Typ výrobku

Kód výrobku

Odkalovací ltr

VORTEX300-3/4

Odkalovací ltr

VORTEX500-28

Odkalovací ltr

VORTEX500-3/4

Odkalovací ltr

CF-22MM

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením svěrným 22 mm

ks

0,00

Odkalovací ltr

CF-28MM

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením svěrným 28 mm

ks

0,00

Odkalovací ltr

CF-3/4G

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením 3/4" vč. ven lů

ks

0,00

Odkalovací ltr

CF-1G

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením 1" vč. ven lů

ks

0,00

Odkalovací ltr

CF-5/4G

Odkalovací magne cký ltr s rotačním připojením 5/4" vč. ven lů

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

ks

0,00

Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou ltrační vložkou o různé jemnos
3)

Cenníková
cena v EUR

Popis výrobku
Balení
1-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, 300 ml, připojovací ven l
3/4" standard
ks
1-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, 500 ml, připojovací ven l
28 mm svěrný
ks
1-komorový cyklonový odkalovací magne cký ltr, 500 ml, připojovací ven l
1" standard
ks

0,00
0,00
0,00

3)

doporučeno pouze pro dočasnou instalaci po dobu čištění topného systému

NW 18 HT - 3/4" - prodej ukončen, nahrazen výrobk Odkalovací ltr

NW-18HT

NW 25 HT - 3/4"- prodej ukončen, nahrazen výrobk Odkalovací ltr

NW-25HT

NW 25 HT - 1" - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-25HT

NW 25 HT - 5/4" - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-25HT

NW 32 HT - 5/4" - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-32HT

NW 50 HT - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-50HT

NW 65 HT - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-65HT

NW 80 HT - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-80HT

NW 25 HT M - 1" - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-25HTM

NW 50 HT M - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-50HTM

NW 65 HT M - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-65HTM

NW 80 HT M - prodej ukončen

Odkalovací ltr

NW-80HTM

Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4",
výška 23 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 3/4",
výška 32 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 1",
výška 32 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4",
výška 32 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení 5/4",
výška 54 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení DN 50,
výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení
přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní ltr nečistot s výměnnou vložkou, připojení
přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní magne cký ltr nečistot s výměnnou vložkou,
připojení 1", výška 32 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní magne cký ltr nečistot s výměnnou vložkou,
připojení DN 50, výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní magne cký ltr nečistot s výměnnou vložkou,
připojení přírubové DN 65, výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
Separační transparentní magne cký ltr nečistot s výměnnou vložkou,
připojení přírubové DN 80, výška 71 cm, tepelná odolnost 70oC
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