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O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR









www.multivac.cz www.multivac.sk

CENNÍK
PRODUKTOV

CENNÍK
PRODUKTOV

POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz
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 OBSAH  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

VZDUCHOVÉ CLONY 4
ESSENSSE NEO                                                                                                                                  4
ESSENSSE NEO motor EC                                                                                                              5
STANDESSE COMFORT                                                                                                                  7
FINESSE COMFORT                                                                                                                          8
FINESSE motor EC                                                                                                                            9
VENESSE COMFORT                                                                                                                     10
INDESSE INDUSTRY                                                                                                                      11

VĚTRACÍ JEDNOTKY 13
ALFA Comfort EC                                                                                                                          13

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY 15
SmartFan                                                                                                                                         15
REC-DUO                                                                                                                                         15
REC Smart                                                                                                                                       15
VENUS                                                                                                                                               16
DAPHNE                                                                                                                                           17
DAPHNE XL                                                                                                                                     17
WHISPER AIR                                                                                                                                   17
ALFA 95 FLAT                                                                                                                                 20
HRS                                                                                                                                                    21
ALFA 95                                                                                                                                            23
ALFA 85                                                                                                                                            25
ALFA 85 XL                                                                                                                                      27

VENTILÁTORY 28
VENTILÁTORY MALÉ NÁSTĚNNÉ AXIÁLNÍ A RADIÁLNÍ 28
QB                                                                                                                                                       28
QS                                                                                                                                                       28
E-STYLE                                                                                                                                            28
ELEGANCE                                                                                                                                       28
ECOLINE                                                                                                                                           28
VITRO                                                                                                                                                29
FLUX                                                                                                                                                  29
ELIX                                                                                                                                                    29
QX                                                                                                                                                      29
ELPREX                                                                                                                                             29
KN2                                                                                                                                                    29
EXT                                                                                                                                                     30
VENTILÁTORY PRŮMYSLOVÉ NÁSTĚNNÉ 30
CLC-N                                                                                                                                                30
VKN-N                                                                                                                                               30
QCM                                                                                                                                                   30
QCL                                                                                                                                                    31
QC-ATX                                                                                                                                             31
KVFU                                                                                                                                                 32
KVFU EC                                                                                                                                           32
VENTILÁTORY POTRUBNÍ AXIÁLNÍ A RADIÁLNÍ  32
TUBO                                                                                                                                                 32
CLC-P                                                                                                                                                 32
VKN-P                                                                                                                                               32
CC                                                                                                                                                       33
AXC-TP                                                                                                                                             37
AXM                                                                                                                                                   37
CK                                                                                                                                                       37
CK EC                                                                                                                                                 37
CF                                                                                                                                                       38
IRE kruhové napojení                                                                                                                 38
IRE EC kruhové napojení                                                                                                           38
IRB kruhové napojení                                                                                                                 38
IRB EC kruhové napojení                                                                                                           38
BFC kruhové napojení                                                                                                                39
BFC EC kruhové napojení                                                                                                          39
IRB hranaté napojení                                                                                                                   39
IRB EC hranaté napojení                                                                                                            39
BFS hranaté napojení                                                                                                                 39
BFS EC hranaté napojení                                                                                                           40
RK                                                                                                                                                       40
RKB                                                                                                                                                     40
RKB EC                                                                                                                                              40
ERM-EX                                                                                                                                             41
VENTILÁTORY KRBOVÉ 41
CHAMONO                                                                                                                                     41

KV                                                                                                                                                       41
VENTILÁTORY STŘEŠNÍ 41
BIB                                                                                                                                                      41
MRF                                                                                                                                                   41
TKC                                                                                                                                                     42
TKC EC                                                                                                                                               42
NPV EC                                                                                                                                             42
SIMOUN                                                                                                                                           42
SIMOUN EC                                                                                                                                     43
FC                                                                                                                                                       43
FCV                                                                                                                                                     44
REA                                                                                                                                                    45
REV                                                                                                                                                     46
TA-CC                                                                                                                                                46
TIRAFUMO                                                                                                                                       47
VENTILÁTORY PRŮMYSLOVÉ ANTIKOROZNÍ, KUCHYŇSKÉ, 
STŘEDOTLAKÉ A VYSOKOTLAKÉ 47
DIC                                                                                                                                                     47
AL                                                                                                                                                       47
PR-AC                                                                                                                                                48
PR-Q                                                                                                                                                  48
PR-L                                                                                                                                                   49
PS-L                                                                                                                                                   49
PV-L                                                                                                                                                   49
VENTILÁTORY POŽÁRNÍ 50
CC-HT                                                                                                                                                50
FC-HT                                                                                                                                                50
VENTILÁTORY PŘÍSLUŠENSTVÍ 50
R10, R10 T                                                                                                                                         50
R10 AQS                                                                                                                                           50
R10 HY                                                                                                                                               50
R15                                                                                                                                                     50
RVS                                                                                                                                                     50
RVS/R                                                                                                                                                 50
RVS1                                                                                                                                                   51
RLS                                                                                                                                                     51
VRS                                                                                                                                                     51
VRT                                                                                                                                                     51
VRD                                                                                                                                                   51
MS-EC                                                                                                                                               51
VR-PRM                                                                                                                                             51
STRA1                                                                                                                                               51
OPEN-END                                                                                                                                       52
IC-C                                                                                                                                                    52
SC-C                                                                                                                                                   52
TIMER                                                                                                                                                52

KOMPONENTY VZT 53
KRUHOVÉ KOMPONENTY 53
EOKO                                                                                                                                                 53
FLK-B                                                                                                                                                 54
FLK-K                                                                                                                                                 55
FLF-A                                                                                                                                                 55
RAD 2                                                                                                                                                55
IRIS                                                                                                                                                     55
KSK, KSP                                                                                                                                           55
KRT-K                                                                                                                                                 56
RSKR-Z                                                                                                                                              56
RSKT                                                                                                                                                  56
SPT-GLX                                                                                                                                           56
MK                                                                                                                                                      56
BSV                                                                                                                                                     57
YG                                                                                                                                                       57
ČTYŘHRANNÉ KOMPONENTY 57
EO-A1                                                                                                                                                57
MLKR                                                                                                                                                 57
TH                                                                                                                                                       58
PDZ-Z                                                                                                                                                 58
PLASTOVÉ ŽALUZIE 58
WSK-10/12, WSK-S-16                                                                                                                   58
WSK-15-50                                                                                                                                       58
WSK-55-110                                                                                                                                     58
WSK-EX                                                                                                                                             58
WFK                                                                                                                                                   59O
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REGULACE VODY 59
TV1-1/1                                                                                                                                             59
ZV                                                                                                                                                       59
RT-3                                                                                                                                                   59
SMU2                                                                                                                                                 59
REGULACE ELEKTRICKÉHO OHŘEVU 60
RV3-25                                                                                                                                              60
SERVOPOHONY 60
PŘÍSLUŠENSTVÍ ČIDLA 60
AQS MULTI                                                                                                                                      62
PŘÍSLUŠENSTVÍ 62

VZDUCHOVODY 63
POTRUBÍ, HADICE 63
SPIRO                                                                                                                                                 63
SEMIVAC                                                                                                                                           63
ALUVAC 45                                                                                                                                      63
ALUVAC 112                                                                                                                                    64
ISOVAC 25                                                                                                                                       64
ISOVAC 50                                                                                                                                       64
ISOVAC 25-112                                                                                                                               64
SONOVAC 25                                                                                                                                  64
SONOVAC 50                                                                                                                                  64
CONNECTDEC                                                                                                                                65
ISOSLEEVE 25                                                                                                                                 65
IZO-FLEX                                                                                                                                          65
COMBIVAC                                                                                                                                       65
GREYVAC 25                                                                                                                                   66
DUOTEC                                                                                                                                           66
SYSTÉM ROZ-EPP                                                                                                                          66
PRŮMYSLOVÉ HADICE 66
OREGON                                                                                                                                           66
FLEXADUX P1NPU                                                                                                                        66
FLEXADUX P2PU                                                                                                                           67
TVAROVKY 67
KZ                                                                                                                                                       67
VS                                                                                                                                                       67
NS                                                                                                                                                       67
VHO                                                                                                                                                   68
VH                                                                                                                                                       68
VKF                                                                                                                                                     68
VKA                                                                                                                                                    68
RH                                                                                                                                                       69
DR                                                                                                                                                       69
DF                                                                                                                                                       69
PR                                                                                                                                                       70
NSP                                                                                                                                                    70
NK                                                                                                                                                       70
PRO                                                                                                                                                    70
OS15                                                                                                                                                  72
OS30                                                                                                                                                  72
OS45                                                                                                                                                 72
OS60                                                                                                                                                 73
OS90                                                                                                                                                 73
OBJ45                                                                                                                                               73
OBJ90                                                                                                                                               75
OBD90                                                                                                                                              77
SK                                                                                                                                                       78
KK45                                                                                                                                                  79
TVAROVKY S TĚSNÍM 79
OSG90                                                                                                                                               79
OSG60                                                                                                                                               79
OSG45                                                                                                                                               80
OSG30                                                                                                                                               80
OSG15                                                                                                                                               80
OBJG90                                                                                                                                             80
OBJG45                                                                                                                                             81
OBDG90                                                                                                                                           81
SKG                                                                                                                                                     82
KKG45                                                                                                                                               82
PROG                                                                                                                                                 82
VSG                                                                                                                                                    83
NKG                                                                                                                                                   83
DRG                                                                                                                                                   83

MULTI-PLAST 83
MULTI-PLAST                                                                                                                                 83
MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 85
PVC                                                                                                                                                     85
ALU                                                                                                                                                    85
ASB                                                                                                                                                     85
PSB                                                                                                                                                     85
DUCT                                                                                                                                                 85
POLYBAND                                                                                                                                      85
GT4                                                                                                                                                     86
AKRYL                                                                                                                                               86
SILIKON                                                                                                                                            86
QCL                                                                                                                                                    86
QIP                                                                                                                                                     86
CONR                                                                                                                                                 86
PZ                                                                                                                                                       86
PP                                                                                                                                                       86
FROUNO                                                                                                                                           87
DAM                                                                                                                                                   87
LIŠTOVÉ PŘÍRUBY                                                                                                                         87
ZTZ                                                                                                                                                     87
KLK                                                                                                                                                     87
M – matice                                                                                                                                       87
SCR – šrouby                                                                                                                                   87
PINSA                                                                                                                                                87
PŘÍCHYTKY                                                                                                                                     87
ROHOVNÍKY                                                                                                                                   88
SBO                                                                                                                                                    88
SBOG                                                                                                                                                 88

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY 89
STROP 89
Aérys                                                                                                                                                 89
MSS                                                                                                                                                   89
WS360                                                                                                                                               89
OD-08                                                                                                                                               89
WT500                                                                                                                                              89
WS400                                                                                                                                              89
WR200                                                                                                                                              90
WR230, WP270 s                                                                                                                           90
LT350                                                                                                                                                 90
LP300                                                                                                                                                90
LT450                                                                                                                                                 90
LP400                                                                                                                                                90
SLS                                                                                                                                                     90
SPS                                                                                                                                                     91
CC600                                                                                                                                               91
DR160                                                                                                                                               91
CE100, DE100                                                                                                                                 91
CS400, 500                                                                                                                                      91
DC-560T                                                                                                                                           92
DC-570T                                                                                                                                           92
EG400, EH400                                                                                                                                92
STĚNA 92
GAC10                                                                                                                                               92
GAC21                                                                                                                                               93
GAC81                                                                                                                                               93
GAC88                                                                                                                                               94
LAC30                                                                                                                                               94
LAC40, LAC40/2                                                                                                                             95
A100, G100                                                                                                                                      95
A110, G110                                                                                                                                       96
A600                                                                                                                                                  97
JD                                                                                                                                                       97
CB400                                                                                                                                               97
TL98                                                                                                                                                   97
VX-PG                                                                                                                                               98
PODLAHA 98
LAU45, LAU45/2, LAU45/3, LAU45/4                                                                                     98
LAU46, LAU46/2, LAU46/3, LAU46/4                                                                                     98
AG300                                                                                                                                               98
LD16N                                                                                                                                               99
VM011                                                                                                                                               99
KRUHOVÉ POTRUBÍ 99
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GS                                                                                                                                                       99
DVEŘE 100
AF981                                                                                                                                              100
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 100
WF331                                                                                                                                             100
SPECIÁLNÍ 100
WGR, WGS                                                                                                                                     100
TALÍŘOVÉ VENTILY 100
Alizé                                                                                                                                                 100
Boréa                                                                                                                                               101
ELI                                                                                                                                                     101
ELF, ELK                                                                                                                                           101
DAV                                                                                                                                                  101
DVS                                                                                                                                                  101
PDVS                                                                                                                                               101
DVSQ                                                                                                                                               101
DVSQ-P                                                                                                                                           101
DTVB                                                                                                                                               101
DTVK                                                                                                                                               102
DVI                                                                                                                                                   102
DVIR                                                                                                                                                 102
RLV                                                                                                                                                   102
DLD-P                                                                                                                                             102
DTQA                                                                                                                                               102
SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU 102
SYSTÉM D-FLEX                                                                                                                           102
SYSTÉM ROZ                                                                                                                                 104
MŘÍŽKY 104
Kruhové mřížky se síťkou                                                                                                        104
Dveřní oboustranné mřížky                                                                                                   105
Uzavíratelná žaluzie                                                                                                                  105
Čtyřhranné mřížky se síťkou                                                                                                   105
Čtyřhranné kovové mřížky s regulací                                                                                 105

VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY 106
SAVANA                                                                                                                                         106
SAVAVA INOX PLUS                                                                                                                    107
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Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

VZDUCHOVÉ CLONY
ESSENSSE NEO
VCE2B

VCE2B-100-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks 694,70 € 
VCE2B-100-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m ks 645,60 € 
VCE2B-100-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m ks 625,10 € 
VCE2B-100-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m ks 714,10 € 
VCE2B-100-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m ks 548,30 € 
VCE2B-150-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 936,00 € 
VCE2B-150-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m ks 871,70 € 
VCE2B-150-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m ks 844,10 € 
VCE2B-150-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m ks 935,40 € 
VCE2B-150-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 714,40 € 
VCE2B-200-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 1 044,80 € 
VCE2B-200-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m ks 970,80 € 
VCE2B-200-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m ks 940,00 € 
VCE2B-200-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m ks 1 049,40 € 
VCE2B-200-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m ks 791,30 € 
VCE2B-250-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 1 274,70 € 
VCE2B-250-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m ks 1 184,30 € 
VCE2B-250-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m ks 1 146,80 € 
VCE2B-250-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m ks 1 280,30 € 
VCE2B-250-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 965,40 € 

VCE2C
VCE2C-100-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks 1 066,90 € 
VCE2C-100-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m ks 1 165,20 € 
VCE2C-100-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m ks 938,20 € 
VCE2C-150-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 1 596,60 € 
VCE2C-150-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m ks 1 600,30 € 
VCE2C-150-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 1 377,10 € 
VCE2C-200-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 1 884,20 € 
VCE2C-200-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m ks 1 865,10 € 
VCE2C-200-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m ks 1 566,30 € 
VCE2C-250-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 2 299,80 € 
VCE2C-250-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m ks 2 276,70 € 
VCE2C-250-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 1 911,90 € 

Příslušesntví ESSENSSE NEO
RAL-VCE příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO ks 287,40 € **
VCE-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks 211,30 € 
VCE-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev ks 117,30 € 
VCE-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu ks 129,10 € 
VCE-R3-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks 548,00 € 
VCE-R3-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks 287,40 € 
VCE-R3-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks 474,90 € 
VCE-R3-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks 219,20 € 
VCE-R3-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks 474,90 € 
VCE-R3-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks 219,20 € 
VCE-R3-SU-E-MA1-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER ks 767,20 € 
VCE-R3-SU-E-MA2-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER ks 803,80 € 
VCE-R3-SU-E-SL1-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE ks 389,70 € 
VCE-R3-SU-E-SL2-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE ks 450,60 € 
VCE-R3-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks 609,00 € 
VCE-R3-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks 231,40 € 
VCE-R3-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks 609,00 € 
VCE-R3-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks 231,40 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks 167,70 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 157,70 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 231,40 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 189,20 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 334,50 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 149,90 € 
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ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks 642,00 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks 63,20 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks 9,60 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks 26,30 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
SH spínací hodiny ks 31,70 € 
OE-M-AC3 OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC ks 212,70 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  241,90 € 

ESSENSSE NEO motor EC
VCE2B Master

VCE2B-100-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B Slave
VCE2B-100-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Slave
ks na poptání

VCE2B-100-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-100-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-100-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání
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VCE2B-100-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C Master
VCE2C-100-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Master
ks na poptání

VCE2C-100-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-100-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-200-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-200-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-200-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C Slave
VCE2C-100-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Slave
ks na poptání

VCE2C-100-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-100-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání
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VCE2C-200-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-200-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-200-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC
RAL-VCE příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO ks 287,40 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks 167,70 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 149,90 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks 642,00 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks 63,20 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks 9,60 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks 26,30 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks 241,90 €

STANDESSE COMFORT
VCS4B

VCS4B-10E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks 1 006,00 € 
VCS4B-10S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m ks 844,00 € 
VCS4B-10 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m ks 1 057,70 € 
VCS4B-15E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 1 393,90 € 
VCS4B-15S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 1 156,40 € 
VCS4B-15V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 38,5 kW, délka 1,5 m ks 1 438,50 € 
VCS4B-20E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 1 659,50 € 
VCS4B-20S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m ks 1 361,00 € 
VCS4B-20 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 52,6 kW, délka 2 m ks 1 725,40 € 
VCS4B-25E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 2 106,00 € 
VCS4B-25S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 1 734,70 € 
VCS4B-25V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 65,5 kW, délka 2,5 m ks 2 148,40 € 

VCS4C
VCS4C-10E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks 1 111,80 € 
VCS4C-10S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m ks 951,00 € 
VCS4C-10 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 20,8 kW, délka 1 m ks 1 163,50 € 
VCS4C-15E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 1 487,90 € 
VCS4C-15S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 1 253,50 € 
VCS4C-15V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 43,9 kW, délka 1,5 m ks 1 532,50 € 
VCS4C-20E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 1 819,30 € 
VCS4C-20S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m ks 1 542,10 € 
VCS4C-20 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 56,2 kW, délka 2 m ks 1 887,50 € 
VCS4C-25E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 2 228,30 € 
VCS4C-25S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 1 859,40 € 
VCS4C-25V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 72,1 kW, délka 2,5 m ks 2 270,50 € 

Příslušenství STANDESSE
RAL-VCS4 příplatek za atyp RAL, STANDESSE ks 391,40 € **
VCS-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks 175,30 € 
VCS-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev ks 102,50 € 
VCS-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu ks 107,10 € 
VCS-R4-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks 548,00 € 
VCS-R4-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks 287,40 € 
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VCS-R4-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks 474,90 € 
VCS-R4-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks 219,20 € 
VCS-R4-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks 474,90 € 
VCS-R4-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks 219,20 € 
VCS-R4-SU-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER ks 803,80 € 
VCS-R4-SU-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE ks 450,60 € 
VCS-R4-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks 609,00 € 
VCS-R4-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks 231,40 € 
VCS-R4-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks 609,00 € 
VCS-R4-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks 231,40 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks 167,70 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 157,70 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 231,40 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 189,20 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 334,50 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 149,90 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks 642,00 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks 63,20 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks 9,60 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks 26,30 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
SH spínací hodiny ks 31,70 € 
OE-M-AC3 OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC ks 212,70 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks 241,90 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 72,90 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 47,10 € 

FINESSE COMFORT
VCF-B

VCF-B-100-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m ks 1 074,00 € 
VCF-B-100-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m ks 913,50 € 
VCF-B-100-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 24,77 kW, délka 1 m ks 1 168,70 € 
VCF-B-150-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 1 421,90 € 
VCF-B-150-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 1 200,00 € 
VCF-B-150-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 38,77 kW, délka 1,5 m ks 1 501,00 € 
VCF-B-200-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 1 772,50 € 
VCF-B-200-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m ks 1 499,60 € 
VCF-B-200-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 52,61 kW, délka 2 m ks 1 906,40 € 
VCF-B-250-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 2 215,70 € 
VCF-B-250-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 1 874,40 € 
VCF-B-250-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 62,29 kW, délka 2,5 m ks 2 383,10 € 

VCF-C
VCF-C-100-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m ks 1 468,30 € 
VCF-C-100-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m ks 1 285,20 € 
VCF-C-100-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 29,13 kW, délka 1 m ks 1 568,40 € 
VCF-C-100-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý 13,47 kW, délka 1 m ks 2 355,60 € 
VCF-C-150-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks 1 899,00 € 
VCF-C-150-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m ks 1 633,60 € 
VCF-C-150-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 44,57 kW, délka 1,5 m ks 1 999,20 € 
VCF-C-150-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý 19,03 kW, délka 1,5 m ks 2 938,70 € 
VCF-C-200-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks 2 308,10 € 
VCF-C-200-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m ks 1 996,00 € 
VCF-C-200-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 56,99 kW, délka 2 m ks 2 430,10 € 
VCF-C-200-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 25,71 kW, délka 2 m ks 3 502,20 € 
VCF-C-250-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks 2 885,20 € 



9Práva na změny vyhrazena.

 VzducHOVé clOny  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

VCF-C-250-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m ks 2 495,00 € 
VCF-C-250-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 67,3 kW, délka 2,5 m ks 3 037,60 € 
VCF-C-250-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 29,81 kW, délka 2,5 m ks 4 050,70 € 

Příslušenství FINESSE
RAL-VCF příplatek za atyp RAL, FINESSE ks 212,20 € **
VCS-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks 175,30 € 
VCS-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev ks 102,50 € 
VCS-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu ks 107,10 € 
VCS-R4-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks 548,00 € 
VCS-R4-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks 287,40 € 
VCS-R4-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks 474,90 € 
VCS-R4-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks 219,20 € 
VCS-R4-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks 474,90 € 
VCS-R4-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks 219,20 € 
VCS-R4-SU-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER ks 803,80 € 
VCS-R4-SU-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE ks 450,60 € 
VCS-R4-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks 609,00 € 
VCS-R4-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks 231,40 € 
VCS-R4-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks 609,00 € 
VCS-R4-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks 231,40 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks 167,70 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 157,70 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks 231,40 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 189,20 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks 334,50 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 149,90 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks 642,00 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks 63,20 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks 9,60 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks 26,30 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
SH spínací hodiny ks 31,70 € 
OE-M-AC3 OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC ks 212,70 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  241,90 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 72,90 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 47,10 € 

FINESSE motor EC
VCF-B Master

VCF-B-100-E-EC-SU vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-100-S-EC-SU vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-100-V-EC-SU vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 19,1 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-150-E-EC-SU vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-150-S-EC-SU vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-150-V-EC-SU vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 29,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-200-E-EC-SU vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-200-S-EC-SU vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-200-V-EC-SU vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 39,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 
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VCF-B-250-E-EC-SU vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-250-S-EC-SU vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B-250-V-EC-SU vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 48,4 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání 

VCF-B Slave
VCF-B-100-E-EC-SS vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 

regulace SUPERIOR Slave
ks na poptání 

VCF-B-100-S-EC-SS vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-100-V-EC-SS vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 19,1 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-150-E-EC-SS vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-150-S-EC-SS vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-150-V-EC-SS vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 29,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-200-E-EC-SS vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-200-S-EC-SS vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-200-V-EC-SS vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 39,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-250-E-EC-SS vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-250-S-EC-SS vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání 

VCF-B-250-V-EC-SS vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 48,4 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání 

Příslušenství FINESSE motor EC
RAL-VCF příplatek za atyp RAL, FINESSE ks 212,20 € **
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks 167,70 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 149,90 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks 642,00 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks 63,20 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks 9,60 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks 26,30 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  241,90 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 72,90 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks 47,10 € 

VENESSE COMFORT
VCV-B-25E-CO-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 

2,5 m, RAL9016
ks na poptání

VCV-B-25E-CS-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 
2,5 m, RAL9016

ks na poptání

VCV-B-25F-CO-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 
2,5 m, RAL9016

ks na poptání

VCV-B-25F-CS-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 
2,5 m, RAL9016

ks na poptání

VCV-B-25S-CO-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25S-CS-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25S-SU-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25S-SS-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25W-CO-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Master, výška 2,5 m, 

RAL9016
ks na poptání

VCV-B-25W-CS-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
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VCV-B-25W-SU-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25W-SS-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks na poptání
VCV-B-25E-CO-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 

2,5 m, nerez
ks na poptání

VCV-B-25E-CS-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 
2,5 m, nerez

ks na poptání

VCV-B-25F-CO-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 
2,5 m, nerez

ks na poptání

VCV-B-25F-CS-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 
2,5 m, nerez

ks na poptání

VCV-B-25S-CO-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25S-CS-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25S-SU-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25S-SS-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25W-CO-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25W-CS-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25W-SU-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez ks na poptání
VCV-B-25W-SS-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez ks na poptání

Příslušenství VENESSE
RAL-VCV příplatek za atyp RAL, VENESSE ks 608,00 € **
DK1 dveřní kontakt 12 V, 30 mA ks 9,60 € 
VCV-FI-G2 filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2 ks 17,70 € **

INDESSE INDUSTRY
VCI2-A-AC motor AC

VCI2-A-150-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks 1 442,30 € 
VCI2-A-150-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks 1 078,70 € 
VCI2-A-150-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks 1 357,40 € 
VCI2-A-150-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, 

AC motory, RAL9010
ks 1 527,10 € 

VCI2-A-150-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks 1 308,90 € 
VCI2-A-150-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks 945,30 € 
VCI2-A-150-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks 1 224,20 € 
VCI2-A-150-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, 

AC motory, pozink
ks 1 393,90 € 

VCI2-A-200-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks 1 951,30 € 
VCI2-A-200-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks 1 442,30 € 
VCI2-A-200-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks 1 878,60 € 
VCI2-A-200-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, 

AC motory, RAL9010
ks 2 048,30 € 

VCI2-A-200-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks 1 769,50 € 
VCI2-A-200-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks 1 260,50 € 
VCI2-A-200-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks 1 696,80 € 
VCI2-A-200-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, 

AC motory, pozink
ks 1 866,50 € 

VCI2-A-250-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks 2 302,80 € 
VCI2-A-250-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks 1 684,80 € 
VCI2-A-250-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks 2 242,20 € 
VCI2-A-250-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, 

AC motory, RAL9010
ks 2 411,80 € 

VCI2-A-250-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks 2 084,70 € 
VCI2-A-250-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks 1 466,50 € 
VCI2-A-250-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks 2 024,10 € 
VCI2-A-250-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, 

AC motory, pozink
ks 2 193,80 € 

VCI2-A-EC motor EC
VCI2-A-150-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-150-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-150-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-150-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, 

EC motory, RAL 92010
ks na poptání

VCI2-A-200-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-200-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-200-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-200-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, 

EC motory, RAL9010
ks na poptání
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VCI2-A-250-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-250-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-250-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání
VCI2-A-250-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, 

EC motory, RAL9010
ks na poptání

VCI2-G-EC motor EC
VCI2-G-150-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 46,6kW, délka 1,65m, EC 

motory, RAL9010 
ks na poptání

VCI2-G-150-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 46,6kW, délka 1,65m, EC motory, 
RAL9010

ks na poptání

VCI2-G-200-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 62,7kW, délka 2,2m, EC 
motory, RAL9010

ks na poptání

VCI2-G-200-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 62,7kW, délka 2,2m, EC motory, 
RAL9010

ks na poptání

VCI2-G-250-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 80,3kW, délka 2,75m, EC 
motory, RAL9010 

ks na poptání

VCI2-G-250-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 80,3kW, délka 2,75m, EC motory, 
RAL9010 

ks na poptání

Příslušenství INDESSE
RAL-VCI2 příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2 ks 380,60 € **
STRA1-050L22 pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2 ks 177,40 € 
STRA1-075L22 pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2 ks 253,70 € 
STRA1-160L20 pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2 ks 703,70 € 
IC3-C-AC5-04 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks 855,60 € 
IC3-C-AC5-07 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks 908,30 € 
IC3-C-AC5-16 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks 970,80 € 
IC3-S-AC5-04 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks 461,60 € 
IC3-S-AC5-07 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks 493,50 € 
IC3-S-AC5-16 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks 619,10 € 
IC3-C-EC řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC ks 795,50 € 
IC3-S-EC řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC ks 364,40 € 
VCI-EL-STYKAC-25-0 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010 ks 154,30 € 
VCI-EL-STYKAC-40-0 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010 ks 325,10 € 
VCI-EL-STYKAC-25-1 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink ks 143,20 € 
VCI-EL-STYKAC-40-1 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink ks 314,00 € 
DS-2 dveřní spínač ks 63,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt ks 26,30 € 
RT-3-11 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11 ks 165,40 € 
RT-3-15 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15 ks 173,10 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20 ks 157,70 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20 ks 231,40 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32 ks 642,00 € 
OH-01-1/1-500 ohebná nerezová připojovací hadice, délka 500 mm ks 37,60 € 
VCI-FI-G2 filtr motoru pro VCI2, třída filtace G2, 1 ks ks 18,20 € **
VCI-H-STENA-0 držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9010 ks 129,50 € 
VCI-H-STROP-0 držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9010 ks 77,10 € 
VCI-H-ZAVES-0 závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9010 ks 13,80 € 
VCI-H-STENA-1 držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink ks 90,90 € 
VCI-H-STROP-1 držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink ks 55,10 € 
VCI-H-ZAVES-1 závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink ks 11,00 € 
VCI-V-PODST-0 pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9010 ks 151,50 € 
VCI-V-STENA-0 držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9010 ks 27,50 € 
VCI-V-ZEM-0 pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9010 ks 11,00 € 
VCI-V-PODST-1 pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006 ks 134,60 € 
VCI-V-STENA-1 držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink ks 22,00 € 
VCI-V-ZEM-1 pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink ks 8,20 € 
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VĚTRACÍ JEDNOTKY
ALFA Comfort EC

AHAL4-050-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 500 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 1 644,10 € 
AHAL4-050-E4-E1-S větrací jednotka ALFA4 EC, 500 m³/h, elektrický ohřev 3,3 kW, E1, SUPERIOR regulace ks 2 438,70 € 
AHAL4-050-E4-E2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 500 m³/h, elektrický ohřev 6,6 kW, E2, SUPERIOR regulace ks 2 524,00 € 
AHAL4-050-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 500 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 2 429,60 € 
AHAL4-050-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 500 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 2 170,80 € 
AHAL4-100-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 1 872,20 € 
AHAL4-100-E4-E0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, elektrický ohřev 3,3 kW, E0, SUPERIOR regulace ks 2 723,90 € 
AHAL4-100-E4-E1-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, elektrický ohřev 6,6 kW, E1, SUPERIOR regulace ks 2 830,90 € 
AHAL4-100-E4-E2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, elektrický ohřev 9,9 kW, E2, SUPERIOR regulace ks 2 825,30 € 
AHAL4-100-E4-E3-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, elektrický ohřev 13,5 kW, E3, SUPERIOR regulace ks 2 663,50 € 
AHAL4-100-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 2 717,70 € 
AHAL4-100-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 1000 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 2 442,60 € 
AHAL4-200-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 2 249,30 € 
AHAL4-200-E4-E1-S větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, elektrický ohřev 13,5 kW, E1, SUPERIOR regulace ks 2 883,30 € 
AHAL4-200-E4-E2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, elektrický ohřev 18 kW, E2, SUPERIOR regulace ks 3 282,00 € 
AHAL4-200-E4-E3-S větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, elektrický ohřev 27 kW, E3, SUPERIOR regulace ks 3 368,60 € 
AHAL4-200-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 3 139,30 € 
AHAL4-200-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 2000 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 2 849,10 € 
AHAL4-300-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 3 063,40 € 
AHAL4-300-E4-E1-S větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, elektrický ohřev 20 kW, E1, SUPERIOR regulace ks 4 086,70 € 
AHAL4-300-E4-E2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, elektrický ohřev 27 kW, E2, SUPERIOR regulace ks 4 222,50 € 
AHAL4-300-E4-E3-S větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, elektrický ohřev 40 kW, E3, SUPERIOR regulace ks 4 433,40 € 
AHAL4-300-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 3 973,50 € 
AHAL4-300-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 3000 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 3 791,40 € 
AHAL4-500-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 5000 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 3 677,10 € 
AHAL4-500-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 5000 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 5 294,50 € 
AHAL4-500-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 5000 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 4 319,30 € 
AHAL4-800-E4-S0-D větrací jednotka ALFA4 EC, 8000 m³/h, bez ohřevu, pro odvod, SUPERIOR SLAVE regulace ks 4 384,70 € 
AHAL4-800-E4-V2-S větrací jednotka ALFA4 EC, 8000 m³/h, vodní ohřev 2řadý výměník, SUPERIOR regulace ks 6 230,70 € 
AHAL4-800-E4-S0-S větrací jednotka ALFA4 EC, 8000 m³/h, bez ohřevu, SUPERIOR regulace ks 5 022,70 € 

ALFA Comfort EC – externí moduly
MOAL1-050-C4 ALFA4 EC, 500 m³/h, externí modul change over C/O ks 1 650,10 € 
MOAL1-100-C4 ALFA4 EC, 1000 m³/h, externí modul change over C/O ks 1 727,40 € 
MOAL1-200-C4 ALFA4 EC, 2000 m³/h, externí modul change over C/O ks 1 870,70 € 
MOAL1-300-C4 ALFA4 EC, 3000 m³/h, externí modul change over C/O ks 2 017,00 € 
MOAL1-500-C4 ALFA4 EC, 5000 m³/h, externí modul change over C/O ks 2 368,70 € 
MOAL1-800-C4 ALFA4 EC, 8000 m³/h, externí modul change over C/O ks 2 871,80 € 
MOAL1-050-D3 ALFA4 EC, 500 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 1 564,10 € 
MOAL1-100-D3 ALFA4 EC, 1000 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 1 636,30 € 
MOAL1-200-D3 ALFA4 EC, 2000 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 1 745,50 € 
MOAL1-300-D3 ALFA4 EC, 3000 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 1 897,20 € 
MOAL1-500-D3 ALFA4 EC, 5000 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 2 166,50 € 
MOAL1-800-D3 ALFA4 EC, 8000 m³/h, externí modul přímý výpar DX ks 2 534,70 € 

Příslušenství ALFA Comfort EC
ALFA-G4D-05 náhradní filtr pro ALFA4 EC-050, třída filtrace G4 ks 20,60 € **
ALFA-G4D-10 náhradní filtr pro ALFA4 EC-100, třída filtrace G4 ks 23,60 € **
ALFA-G4D-20 náhradní filtr pro ALFA4 EC-200, třída filtrace G4 ks 28,00 € **
ALFA-G4D-30 náhradní filtr pro ALFA4 EC-300, třída filtrace G4 ks 41,20 € **
ALFA-G4D-50 náhradní filtr pro ALFA4 EC-500, třída filtrace G4 ks 47,10 € **
ALFA-G4D-80 náhradní filtr pro ALFA4 EC-800, třída filtrace G4 ks 86,90 € **
ALFA-M5D-05 náhradní filtr pro ALFA4 EC-050, třída filtrace M5 ks 28,50 € **
ALFA-M5D-10 náhradní filtr pro ALFA4 EC-100, třída filtrace M5 ks 32,80 € **
ALFA-M5D-20 náhradní filtr pro ALFA4 EC-200, třída filtrace M5 ks 39,60 € **
ALFA-M5D-30 náhradní filtr pro ALFA4 EC-300, třída filtrace M5 ks 48,50 € **
ALFA-M5D-50 náhradní filtr pro ALFA4 EC-500, třída filtrace M5 ks 51,70 € **
ALFA-M5D-80 náhradní filtr pro ALFA4 EC-800, třída filtrace M5 ks 98,70 € **
ALFA-F7D-05 náhradní filtr pro ALFA4 EC-050, třída filtrace F7 ks 40,30 € **
ALFA-F7D-10 náhradní filtr pro ALFA4 EC-100, třída filtrace F7 ks 46,40 € **
ALFA-F7D-20 náhradní filtr pro ALFA4 EC-200, třída filtrace F7 ks 54,10 € **



14 Práva na změny vyhrazena.

 VětrAcí jednOtky  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

ALFA-F7D-30 náhradní filtr pro ALFA4 EC-300, třída filtrace F7 ks 66,30 € **
ALFA-F7D-50 náhradní filtr pro ALFA4 EC-500, třída filtrace F7 ks 85,10 € **
ALFA-F7D-80 náhradní filtr pro ALFA4 EC-800, třída filtrace F7 ks 133,90 € **
VMC-02VJ04 centrální modul pro bezdrátová čidla ks 126,70 € 
VMS-02C05 bezdrátové čidlo CO2, 0-2000 ppm ks 256,50 € 
VMS-02HB04 bezdrátové čidlo RH, 0-100% ks 132,90 € 
VMN-02LM04 bezdrátový 4polohový přepínač ks 71,90 € 
CI-LCN-FTK140VV kanálové čidlo relativní vlhkosti ks 254,40 € 
CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 ks 591,00 € 
CI-CO2-M prostorové čidlo CO2 ks 239,00 € 
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REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
SmartFan

SmartFan500 SmartFan – kompletní rekuperační jednotka,délka tubusu 500 mm ks  598,00 € *
SmartFan700 SmartFan – kompletní rekuperační jednotka,délka tubusu 700 mm ks  609,00 € *

Příslušenství SmartFan
SmartFan/IS/500 SmartFan – instalační set 500 mm ks  163,40 € *
SmartFan/IS/700 SmartFan – instalační set 700 mm ks  174,30 € *

SmartFan/FIS SmartFan – dokončovací sada ks  434,70 € *

SmartFan/TOUCH/I dotykový ovladač pod omítku ks  325,70 € *
SmartFan/TOUCH/P dotykový ovladač na omítku ks  325,70 € *

SmartFan/LED/I manuální ovladač pod omítku ks  173,20 € *
SmartFan/LED/P manuální ovladač na omítku ks  173,20 € *

REC-DUO
REC-DUO-100/500-RC REC Duo 100/500 Standard (24 hod) EC motory, délka tubusu 300 až 500 mm ks  309,20 €

Příslušenství REC-DUO
2KT0014 teleskopické potrubí REC Duo – pro stěny > 500 mm ks  16,70 € 
2GE2002 externí mřížka MFE pro stěny 220 – 300 mm ks  7,00 € 

REC Smart
REC-100/400 REC Smart 100/400 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm ks  376,39 € *
REC-100/400-H REC Smart 100/400 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm ks  423,05 € *
REC-100/400-RC REC Smart+ 100/400 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm, bezdrátové 

ovládání
ks  562,65 € *

REC-100/400-TC REC Smart+ 100/400 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm, dotykový 
ovládací panel

ks  642,53 € *

REC-100/500 REC Smart 100/500 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm ks  384,78 € *
REC-100/500-H REC Smart 100/500 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm ks  432,37 € *
REC-100/500-RC REC Smart+ 100/500 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm, bezdrátové 

ovládání
ks  575,06 € *

REC-100/500-TC REC Smart+ 100/500 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm, dotykový 
ovládací panel

ks  655,38 € *

REC-100/600 REC Smart 100/600 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm ks  393,13 € *
REC-100/600-H REC Smart 100/600 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm ks  441,73 € *
REC-100/600-RC REC Smart+ 100/600 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm, bezdrátové 

ovládání
ks  589,56 € *

REC-100/600-TC REC Smart+ 100/600 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm, dotykový 
ovládací panel

ks  660,08 € *

Příslušenství REC SMART
2RV4158 přepínač otáček RLS (min-max), ON/OFF, na omítku nebo pod omítku ks  40,58 € *
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VENUS
AIRGenio

HRV-14EC-E-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 140 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4 ks 1 336,30 € *
HRV-15EC-E-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio,150 m³/h,EC motory, předehřev, filtr F7/G4 ks 1 310,20 € *
HRV-15EC-N-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio,150 m³/h, EC motory, filtr F7/G4 ks 1 154,50 € *
HRV-30EC-E-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 300 m³/h, EC motory, předehřev,filtr F7/G4 ks 1 729,80 € *
HRV-30EC-N-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 300 m³/h, EC motory, filtr F7/G4 ks 1 613,70 € *
HRV-50EC-E-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 500 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4 ks 2 182,00 € *
HRV-50EC-N-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 500 m³/h, EC motory, filtr F7/G4 ks 2 044,20 € *
HRV-70EC-E-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 700 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4 ks 3 111,80 € *
HRV-70EC-N-74-AG rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 700 m³/h, EC motory, filtr F7/G4 ks 3 058,40 € *

COMFORT
HRV-14EC-E-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 140 m³/h,EC motory, předehřev, filtr F7/G4 ks 1 196,80 € *
HRV-15AC-N-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,  

ovládací panel v balení
ks 708,90 € *

HRV-15AC-E-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 830,20 € *

HRV-15EC-N-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 033,90 € *

HRV-15EC-E-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 173,30 € *

HRV-30AC-N-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, AC motory, filtr M5/G4, 
 ovládací panel v balení

ks 974,90 € *

HRV-30AC-E-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 1 073,40 € *

HRV-30EC-N-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 445,10 € *

HRV-30EC-E-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 1 549,10 € *

HRV-50AC-N-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 390,10 € *

HRV-50AC-E-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 1 647,00 € *

HRV-50EC-N-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 830,60 € *

HRV-50EC-E-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 1 954,00 € *

HRV-70AC-N-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,  
ovládací panel v balení

ks 1 826,00 € *

HRV-70AC-E-54-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4, 
ovládací panel v balení

ks 2 021,20 € *

HRV-70EC-N-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,  
ovládací panel v balení

ks 2 738,90 € *

HRV-70EC-E-74-R rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,  
ovládací panel v balení

ks 2 786,80 € *

READY
HRV-15AC-N-54-N rekuperační jednotka VENUS Ready, 150 m³/h, AC motory, filtr M5/G4 ks 559,60 € *
HRV-30AC-N-54-N rekuperační jednotka VENUS Ready, 300 m³/h, AC motory, filtr M5/G4 ks 739,50 € *
HRV-50AC-N-54-N rekuperační jednotka VENUS Ready, 500 m³/h, AC motory, filtr M5/G4 ks 1 225,70 € *
HRV-70AC-N-54-N rekuperační jednotka VENUS Ready, 700 m³/h, AC motory, filtr M5/G4 ks 1 555,60 € *

Příslušenství VENUS 
HRV-CP-SM-V-4 ovladač k rekuperační jednotce VENUS Ready ks 47,50 € 
CI-RH-R prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V ks 134,90 € 
CI-CO2-R prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10V ks 235,70 € 
PS-1003 PIR čidlo pro VENUS ks 41,60 € 
HRV-F30-F7 náhradní filtr F7 k VENUS 15/30 ks 29,70 € **
HRV-F30-M5 náhradní filtr M5 k VENUS 15/30 ks 5,00 € **
HRV-F30-G4 náhradní filtr G4 k VENUS 15/30 ks 3,20 € **
HRV-F70-F7 náhradní filtr F7 k VENUS 50/70 ks 37,90 € **
HRV-F70-M5 náhradní filtr M5 k VENUS 50/70 ks 8,40 € **
HRV-F70-G4 náhradní filtr G4 k VENUS 50/70 ks 4,70 € **
KP-VK-10 náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 10 m ks 13,70 € *
KP-VK-20 náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 20 m ks 20,10 € *
KP-VK-30 náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 30 m ks 25,90 € *
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DAPHNE
HRDA2-020-EE1C Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 200 m³/h ks 2 396,00 € *
HRDA2-020-ES0C Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 200 m³/h ks 2 327,00 € *
HRDA2-030-EE1C Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 300 m³/h ks 2 580,00 € *
HRDA2-030-ES0C Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 300 m³/h ks 2 516,00 € *
HRDA2-050-EE1C Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 500 m³/h ks 3 074,00 € *
HRDA2-050-ES0C Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 500 m³/h ks 2 981,00 € *

Příslušenství DAPHNE
HRDA2-20-30-FI-G4 náhradní filtr G4 k HRDA2-20/30 ks 11,00 € **
HRDA2-50-FI-G4 náhradní filtr G4 k HRDA2-50 ks 13,00 € **
HRDA2-20-30-FI-M5 náhradní filtr M5 k HRDA2-20/30 ks 20,00 € **
HRDA2-50-FI-M5 náhradní filtr M5 k HRDA2-50 ks 24,30 € **
HRDA2-20-30-FI-F7 náhradní filtr F7 k HRDA2-20/30 ks 30,00 € **
HRDA2-50-FI-F7 náhradní filtr F7 k HRDA2-50 ks 35,60 € **
HRDA2-BASE-20/30 základna pro HRDA2-020/030 ks 81,40 € **
HRDA2-BASE-50 základna pro HRDA2-050 ks 108,60 € **
SK-AKS3 sifon pro odvod kondenzátu ks 17,91 € *
VMC-02VJ04 centrální modul pro bezdrátová čidla ks 126,70 € 
VMS-02C05 bezdrátové čidlo CO2, 0-2000 ppm ks 256,50 € 
VMS-02HB04 bezdrátové čidlo RH, 0-100% ks 132,90 € 
VMN-02LM04 bezdrátový 4polohový přepínač ks 71,90 € 

DAPHNE XL
HRDA2-070-ES0C Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, bez dohřívače, 700 m³/h ks 3 837,30 € *
HRDA2-070-EE1C Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, elektrický dohřev, 700 m³/h ks 3 933,70 € *
HRDA2-090-ES0C Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, bez dohřívače, 900 m³/h ks 4 407,00 € *
HRDA2-090-EE1C Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, elektrický dohřev, 900 m³/h ks 4 516,60 € *

Příslušenství DAPHNE XL
HRDA2-70-90-FI-G4 náhradní filtr G4 pro Daphne2 ks 30,40 € **
HRDA2-70-90-FI-M5 náhradní filtr M5 pro Daphne2 ks 34,30 € **
HRDA2-70-90-FI-F7 náhradní filtr F7 pro Daphne2 ks 35,80 € **
HRDA2-BASE-70/90 základna pro DAPHNE 2 XL ks 156,10 € **
SK-AKS3 sifon pro odvod kondenzátu ks 17,91 € **
VMC-02VJ04 centrální modul pro bezdrátová čidla ks 126,70 € 
VMS-02C05 bezdrátové čidlo CO2, 0-2000 ppm ks 256,50 € 
VMS-02HB04 bezdrátové čidlo RH, 0-100% ks 132,90 € 
VMN-02LM04 bezdrátový 4polohový přepínač ks 71,90 € 

WHISPER AIR
HRWA2-040CB-XS0-A WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 

STANDARD
ks 5 288,70 € *

HRWA2-040CB-XS0-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 5 685,40 € *

HRWA2-040CB-XE1-A WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 5 479,50 € *

HRWA2-040CB-XE1-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 5 876,20 € *

HRWA2-040CB-XV2-A WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 5 500,10 € *

HRWA2-040CB-XV2-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 5 896,80 € *

HRWA2-040CB-XC3-A WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 6 305,00 € *

HRWA2-040CB-XC3-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 6 778,00 € *

HRWA2-040CB-ES0-A WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 5 480,80 € *

HRWA2-040CB-ES0-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 5 877,60 € *

HRWA2-040CB-EE1-A WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť STANDARD

ks 5 597,30 € *

HRWA2-040CB-EE1-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť DESIGN

ks 5 994,00 € *
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HRWA2-040CB-EV2-A WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 5 692,20 € *

HRWA2-040CB-EV2-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 6 089,00 € *

HRWA2-040CB-EC3-A WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 6 534,10 € *

HRWA2-040CB-EC3-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 007,10 € *

HRWA2-070CB-XS0-A WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 6 308,60 € *

HRWA2-070CB-XS0-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 6 826,30 € *

HRWA2-070CB-XE1-A WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 6 535,60 € *

HRWA2-070CB-XE1-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 053,30 € *

HRWA2-070CB-XV2-A WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 6 547,60 € *

HRWA2-070CB-XV2-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 7 064,30 € *

HRWA2-070CB-XC3-A WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 7 687,80 € *

HRWA2-070CB-XC3-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 8 318,60 € *

HRWA2-070CB-ES0-A WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 6 527,70 € *

HRWA2-070CB-ES0-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 044,30 € *

HRWA2-070CB-EE1-A WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť STANDARD

ks 6 671,00 € *

HRWA2-070CB-EE1-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť DESIGN

ks 7 187,80 € *

HRWA2-070CB-EV2-A WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 6 765,60 € *

HRWA2-070CB-EV2-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 282,30 € *

HRWA2-070CB-EC3-A WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 7 954,60 € *

HRWA2-070CB-EC3-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 8 584,30 € *

HRWA2-100CB-XS0-A WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 7 068,20 € *

HRWA2-100CB-XS0-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 7 633,70 € *

HRWA2-100CB-XE1-A WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 7 293,50 € *

HRWA2-100CB-XE1-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 859,10 € *

HRWA2-100CB-XV2-A WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 7 365,20 € *

HRWA2-100CB-XV2-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 7 930,80 € *

HRWA2-100CB-XC3-A WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
STANDARD

ks 8 426,40 € *

HRWA2-100CB-XC3-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť 
DESIGN

ks 9 100,70 € *

HRWA2-100CB-EC3-A WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 8 683,80 € *

HRWA2-100CB-EC3-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 9 358,10 € *

HRWA2-100CB-EE1-A WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť STANDARD

ks 7 428,40 € *

HRWA2-100CB-EE1-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový 
rekuperátor, plášť DESIGN

ks 7 995,00 € *
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HRWA2-100CB-ES0-A WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 7 284,10 € *

HRWA2-100CB-ES0-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 7 849,60 € *

HRWA2-100CB-EV2-A WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť STANDARD

ks 7 581,10 € *

HRWA2-100CB-EV2-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, 
plášť DESIGN

ks 8 147,70 € *

HRWA2-040EB-XS0-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 7 180,00 € *

HRWA2-040EB-XE1-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 7 421,00 € *

HRWA2-040EB-XV2-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 7 447,00 € *

HRWA2-040EB-XC3-B WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 8 472,40 € *

ks
HRWA2-040EB-ES0-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník, 

plášť DESIGN
ks 7 422,70 € *

HRWA2-040EB-EE1-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 7 569,80 € *

HRWA2-040EB-EV2-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 7 689,70 € *

HRWA2-040EB-EC3-B WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 8 758,80 € *

HRWA2-070EB-XS0-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 8 812,00 € *

HRWA2-070EB-XE1-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 105,10 € *

HRWA2-070EB-XV2-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 9 119,20 € *

HRWA2-070EB-XC3-B WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 10 398,20 € *

HRWA2-070EB-ES0-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 093,50 € *

HRWA2-070EB-EE1-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 278,60 € *

HRWA2-070EB-EV2-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 400,60 € *

HRWA2-070EB-EC3-B WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 10 730,30 € *

HRWA2-100EB-XS0-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 9 640,60 € *

HRWA2-100EB-XE1-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 925,20 € *

HRWA2-100EB-XV2-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 10 015,60 € *

HRWA2-100EB-XC3-B WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť 
DESIGN

ks 11 375,90 € *

HRWA2-100EB-ES0-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 9 913,20 € *

HRWA2-100EB-EE1-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický 
výměník, plášť DESIGN

ks 10 096,70 € *

HRWA2-100EB-EV2-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 10 289,60 € *

HRWA2-100EB-EC3-B WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník, 
plášť DESIGN

ks 11 697,60 € *

Příslušenství WHISPER AIR
FILTR-HRWA1-040-G4 náhradní filtr G4 pro HRWA2-040 ks 14,00 € **
FILTR-HRWA1-040-M5 náhradní filtr M5 pro HRWA2-040 ks 17,10 € **
FILTR-HRWA1-040-F7 náhradní filtr F7 pro HRWA2-040 ks 57,70 € **
FILTR-HRWA1-070-G4 náhradní filtr G4 pro HRWA2-070 ks 16,20 € **
FILTR-HRWA1-070-M5 náhradní filtr M5 pro HRWA2-070 ks 19,00 € **
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FILTR-HRWA1-070-F7 náhradní filtr F7 pro HRWA2-070 ks 88,70 € **
FILTR-HRWA1-100-G4 náhradní filtr G4 pro HRWA2-100 ks 18,30 € **
FILTR-HRWA1-100-M5 náhradní filtr M5 pro HRWA2-100 ks 21,80 € **
FILTR-HRWA1-100-F7 náhradní filtr F7 pro HRWA2-100 ks 133,80 € **
PUMP-MAXI-ORANGE čerpadlo pro odvod kondenzátu ks na poptání **
HRWA2-WALL-HOLDER stěnové konzole pro HRWA2, set ks 25,90 € **
SK-AKS3 sifon pro odvod kondenzátu ks 17,91 € **
VMC-02VJ04 centrální modul pro bezdrátová čidla ks 126,70 € 
VMS-02C05 bezdrátové čidlo CO2, 0-2000 ppm ks 256,50 € 
VMS-02HB04 bezdrátové čidlo RH, 0-100% ks 132,90 € 
VMN-02LM04 bezdrátový 4polohový přepínač ks 71,90 € 

ALFA 95 FLAT
HRFL2-040-XS0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, EC motory, 

filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
ks 3 733,20 € 

HRFL2-040-XV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 221,00 € 

HRFL2-040-XE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 136,40 € 

HRFL2-040-ES0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 000,40 € 

HRFL2-040-EV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 403,70 € 

HRFL2-040-EE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 286,80 € 

HRFL2-070-XS0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 270,90 € 

HRFL2-070-XV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 530,90 € 

HRFL2-070-XE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 679,70 € 

HRFL2-070-ES0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 548,60 € 

HRFL2-070-EV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 823,80 € 

HRFL2-070-EE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 4 868,80 € 

HRFL2-150-XS0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 331,20 € 

HRFL2-150-XV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 632,50 € 

HRFL2-150-XE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 556,90 € 

HRFL2-150-ES0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory, 
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 636,00 € 

HRFL2-150-EV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 937,30 € 

HRFL2-150-EE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 6 816,70 € 

HRFL2-200-XS0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 8 204,40 € 

HRFL2-200-XV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 8 581,20 € 

HRFL2-200-XE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 8 641,50 € 

HRFL2-200-ES0-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 8 750,00 € 

HRFL2-200-EV1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 9 128,20 € 

HRFL2-200-EE1-S rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev, 
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks 9 151,00 € 

Příslušenství ALFA 95 FLAT
MOFL1-040-C4 externí modul pro HRFL2-040, change/over ks 1 500,90 € 
MOFL1-070-C4 externí modul pro HRFL2-070, change/over ks 1 545,90 € 
MOFL1-150-C4 externí modul pro HRFL2-150, change/over ks 1 680,80 € 
MOFL1-200-C4 externí modul pro HRFL2-200, change/over ks 1 827,30 € 
MOFL1-040-D3 externí modul pro HRFL2-040, přímý výpar ks 1 333,60 € 
MOFL1-070-D3 externí modul pro HRFL2-070, přímý výpar ks 1 502,30 € 
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MOFL1-150-D3 externí modul pro HRFL2-150, přímý výpar ks 1 637,10 € 
MOFL1-200-D3 externí modul pro HRFL2-200, přímý výpar ks 1 813,80 € 
HRFL2-PR-01 přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-040 ks 44,80 € 
HRFL2-PR-02 přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-070 ks 52,10 € 
HRFL2-PR-03 přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-150 ks 69,70 € 
HRFL2-PR-04 přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-200 ks 77,00 € 
HRFL2-F9-040 náhradní filtr F9 pro HRFL2-040 ks 44,20 € **
HRFL2-F9-070 náhradní filtr F9 pro HRFL2-070 ks 53,80 € **
HRFL2-F9-150 náhradní filtr F9 pro HRFL2-150 ks 71,70 € **
HRFL2-F9-200 náhradní filtr F9 pro HRFL2-200 ks 108,30 € **
HRFL2-F7-040 náhradní filtr F7 pro HRFL2-040 ks 42,20 € **
HRFL2-F7-070 náhradní filtr F7 pro HRFL2-070 ks 42,80 € **
HRFL2-F7-150 náhradní filtr F7 pro HRFL2-150 ks 62,30 € **
HRFL2-F7-200 náhradní filtr F7 pro HRFL2-200 ks 96,60 € **
HRFL2-M5-040 náhradní filtr M5 pro HRFL2-040 ks 40,50 € **
HRFL2-M5-070 náhradní filtr M5 pro HRFL2-070 ks 41,50 € **
HRFL2-M5-150 náhradní filtr M5 pro HRFL2-150 ks 52,20 € **
HRFL2-M5-200 náhradní filtr M5 pro HRFL2-200 ks 78,00 € **

HRS
HRS/H-05 rekuperační jednotka HRS-05, horizontální, 450 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  4 219,40 € *
HRS/H-05/SKE rekuperační jednotka HRS-05, horizontální, 450 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  4 764,30 € *

HRS/H-10 rekuperační jednotka HRS-10, horizontální, 800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  4 558,20 € *
HRS/H-10/SKE rekuperační jednotka HRS-10, horizontální, 800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  5 119,90 € *

HRS/H-15 rekuperační jednotka HRS-15, horizontální, 1300 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  6 768,60 € *
HRS/H-15/SKE rekuperační jednotka HRS-15, horizontální, 1300 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  7 397,10 € *

HRS/H-20 rekuperační jednotka HRS-20, horizontální, 1900 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  8 010,40 € *
HRS/H-20/SKE rekuperační jednotka HRS-20, horizontální, 1900 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks 8 782,90 € *

HRS/H-30 rekuperační jednotka HRS-30, horizontální, 2800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks 10 941,70 € *
HRS/H-30/SKE rekuperační jednotka HRS-30, horizontální, 2800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks 11 792,20 € *

HRS/H-40 rekuperační jednotka HRS-40, horizontální, 3800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks 12 410,30 € *
HRS/H-40/SKE rekuperační jednotka HRS-40, horizontální, 3800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks 13 344,30 € *

HRS/V-05 rekuperační jednotka HRS-05, vertikální, 450 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  4 269,80 € *
HRS/V-05/SKE rekuperační jednotka HRS-05, vertikální, 450 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  4 844,30 € *

HRS/V-10 rekuperační jednotka HRS-10, vertikální, 800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  4 608,50 € *
HRS/V-10/SKE rekuperační jednotka HRS-10, vertikální, 800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  5 199,20 € *

HRS/V-15 rekuperační jednotka HRS-15, vertikální, 1300 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  6 842,80 € *
HRS/V-15/SKE rekuperační jednotka HRS-15, vertikální, 1300 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  7 471,40 € *

HRS/V-20 rekuperační jednotka HRS-20, vertikální, 1900 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  8 084,50 € *
HRS/V-20/SKE rekuperační jednotka HRS-20, vertikální, 1900 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  8 857,00 € *

HRS/V-30 rekuperační jednotka HRS-30, vertikální, 2800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  11 017,30 € *
HRS/V-30/SKE rekuperační jednotka HRS-30, vertikální, 2800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  11 833,00 € *

HRS/V-40 rekuperační jednotka HRS-40, vertikální, 3800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5 ks  12 485,90 € *
HRS/V-40/SKE rekuperační jednotka HRS-40, vertikální, 3800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,  

filtr F7/M5
ks  13 375,00 € *

Příslušenství HRS
Povinné

PSTD/HRH/HRS tlakový snímač zanešení filtru pro HRH/HRS ks 69,60 € *
Volitelné

SKE-05/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-05 ks 492,70 € *
SKE-10/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-10 ks 512,60 € *
SKE-15/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-15 ks 627,80 € *
SKE-20/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-20 ks 771,60 € *
SKE-30/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-30 ks 849,30 € *
SKE-40/HRH/HRS integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-40 ks 932,90 € *
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CCS/H-05/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-05 ks 633,50 € *
CCS/H-10/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-10 ks 817,90 € *
CCS/H-15/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-15 ks  1 002,90 € *
CCS/H-20/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-20 ks  1 118,80 € *
CCS/H-30/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-30 ks  1 353,90 € *
CCS/H-40/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-40 ks  1 511,00 € *
CCS/V-05/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-05 ks 682,30 € *
CCS/V-10/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-10 ks 873,80 € *
CCS/V-15/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-15 ks  1 055,50 € *
CCS/V-20/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-20 ks  1 170,70 € *
CCS/V-30/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-30 ks  1 418,60 € *
CCS/V-40/HRS externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-40 ks  1 567,40 € *
V33-05/10/HRH/HRS 3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-05,10 ks 261,80 € *
V33-15/20/HRH/HRS 3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-15,20 ks 335,90 € *
V33-30/40/HRH/HRS 3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-30,40 ks 434,60 € *
CDX/H-05/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-05 ks 717,10 € *
CDX/H-10/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-10 ks 873,80 € *
CDX/H-15/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-15 ks  1 062,40 € *
CDX/H-20/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-20 ks  1 185,70 € *
CDX/H-30/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-30 ks  1 408,00 € *
CDX/H-40/HRS externí přímý výparník pro HRS/H-40 ks  1 517,20 € *
CDX/V-05/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-05 ks 765,70 € *
CDX/V-10/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-30 ks 928,70 € *
CDX/V-15/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-30 ks  1 115,80 € *
CDX/V-20/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-20 ks  1 235,80 € *
CDX/V-30/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-30 ks  1 395,00 € *
CDX/V-40/HRS externí přímý výparník pro HRS/V-40 ks  1 579,10 € *
PLM-05/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-05 ks 496,30 € *
PLM-10/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-10 ks 599,20 € *
PLM-15/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-15 ks 683,80 € *
PLM-20/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-20 ks 750,20 € *
PLM-30/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-30 ks 828,60 € *
PLM-40/HRS externí box pro alternativní připojení pro HRS-40 ks 903,10 € *
SKR1-05/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-05 ks 101,10 € *
SKR1-10/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-10 ks 113,90 € *
SKR1-15/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-15 ks 133,60 € *
SKR1-20/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-20 ks 201,00 € *
SKR1-30/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-30 ks 223,10 € *
SKR1-40/HRH/HRS klapka pro HRH/HRS-40 ks 273,10 € *
SKR2-05/HRS klapka pro HRS-05 ks 101,10 € *
SKR2-10/HRS klapka pro HRS-10 ks 101,10 € *
SKR2-15/HRS klapka pro HRS-15 ks 101,10 € *
SKR2-20/HRS klapka pro HRS-20 ks 101,10 € *
SKR2-30/HRS klapka pro HRS-30 ks 101,10 € *
SKR2-40/HRS klapka pro HRS-40 ks 101,10 € *
SSE/HRH/HRS servopohon pro SKR pro jednotku HRH/HRS, 2 Nm, 1,5 W ks 233,50 € *
GAT1-05/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-05 ks 74,20 € *
GAT1-10/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-10 ks 89,30 € *
GAT1-15/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-15 ks 104,00 € *
GAT1-20/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-20 ks 138,50 € *
GAT1-30/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-30 ks 157,40 € *
GAT1-40/HRH/HRS pružné spojení pro HRH/HRS-40 ks 185,80 € *
GAT2-05/HRS pružné spojení pro HRS-05 ks 63,90 € *
GAT2-10/HRS pružné spojení pro HRS-10 ks 89,30 € *
GAT2-15/HRS pružné spojení pro HRS-15 ks 104,00 € *
GAT2-20/HRS pružné spojení pro HRS-20 ks 104,00 € *
GAT2-30/HRS pružné spojení pro HRS-30 ks 156,10 € *
GAT2-40/HRS pružné spojení pro HRS-40 ks 129,00 € *
BCC1-05/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-05 ks 46,00 € *
BCC1-10/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-10 ks 50,00 € *
BCC1-15/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-15 ks 51,00 € *
BCC1-20/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-20 ks 55,70 € *
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BCC1-30/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-30 ks 66,20 € *
BCC1-40/HRH/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-40 ks 67,30 € *
BCC2-05/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-05 ks 45,00 € *
BCC2-10/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-10 ks 48,30 € *
BCC2-15/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-15 ks 50,70 € *
BCC2-20/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-20 ks 54,20 € *
BCC2-30/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-30 ks 64,00 € *
BCC2-40/HRS přechod pro kruhové připojení pro HRH-40 ks 65,70 € *
DPS/HRH/HRS presostat pro konstantní průtok pro jednotku HRH/HRS ks 142,90 € *
AQS/HRH/HRS čidlo CO2 pro HRH/HRS ks  325,42 € *

ALFA 95
HR95-080-HXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over ks 6 436,50 € *
HR95-080-HXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník ks 6 555,70 € *
HR95-080-HXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 6 198,10 € *
HR95-080-HXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 6 257,80 € *
HR95-080-HXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 5 959,70 € *
HR95-080-HEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over ks 7 312,60 € *
HR95-080-HED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, přímý 

výparník
ks 7 448,00 € *

HR95-080-HEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  
elektrický dohřev

ks 7 041,70 € *

HR95-080-HEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 7 109,50 € *
HR95-080-HES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 6 770,90 € *
HR95-080-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 7 068,40 € *
HR95-080-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 6 878,60 € *
HR95-080-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 6 330,80 € *
HR95-080-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 6 391,70 € *
HR95-080-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 6 087,30 € *
HR95-080-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 7 469,10 € *
HR95-080-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 7 814,90 € *
HR95-080-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, elektrický dohřev ks 7 192,50 € *
HR95-080-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 7 261,70 € *
HR95-080-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 6 915,80 € *
HR95-150-HXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over ks 9 301,60 € *
HR95-150-HXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník ks 9 473,80 € *
HR95-150-HXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 9 005,50 € *
HR95-150-HXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 9 043,20 € *
HR95-150-HXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 8 612,70 € *
HR95-150-HEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over ks 10 567,60 € *
HR95-150-HED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  

přímý výparník
ks 10 763,30 € *

HR95-150-HEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  
elektrický dohřev

ks 10 176,20 € *

HR95-150-HEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 10 274,10 € *
HR95-150-HES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 9 784,90 € *
HR95-150-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 9 516,00 € *
HR95-150-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 9 692,10 € *
HR95-150-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 9 212,90 € *
HR95-150-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 9 251,60 € *
HR95-150-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 8 810,90 € *
HR95-150-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 10 811,10 € *
HR95-150-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 11 011,40 € *
HR95-150-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,  

elektrický dohřev
ks 10 410,70 € *

HR95-150-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 10 510,80 € *
HR95-150-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 10 010,40 € *
HR95-250-HXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over ks 11 176,50 € *
HR95-250-HXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník ks 11 440,80 € *
HR95-250-HXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektický dohřev ks 10 771,10 € *
HR95-250-HXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 10 872,50 € *
HR95-250-HXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 10 421,70 € *
HR95-250-HEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over ks 11 041,50 € *
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HR95-250-HED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  
přímý výparník

ks 11 241,80 € *

HR95-250-HEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  
elektrický dohřev

ks 10 641,10 € *

HR95-250-HEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 10 741,30 € *
HR95-250-HES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 10 240,90 € *
HR95-250-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 11 437,20 € *
HR95-250-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 11 707,80 € *
HR95-250-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 11 022,10 € *
HR95-250-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 11 126,00 € *
HR95-250-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 10 664,40 € *
HR95-250-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 11 041,50 € *
HR95-250-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 11 241,80 € *
HR95-250-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,  

elektrický dohřev
ks 10 641,10 € *

HR95-250-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 10 741,30 € *
HR95-250-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 10 240,90 € *
HR95-350-HXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over ks 14 202,90 € *
HR95-350-HXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník ks 13 910,90 € *
HR95-350-HXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 12 232,10 € *
HR95-350-HXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 12 462,00 € *
HR95-350-HXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 11 903,50 € *
HR95-350-HEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over ks 15 401,30 € *
HR95-350-HED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  

přímý výparník
ks 15 104,60 € *

HR95-350-HEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,  
elektrický dohřev

ks 13 452,50 € *

HR95-350-HEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 13 645,40 € *
HR95-350-HES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 13 083,90 € *
HR95-350-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 15 363,10 € *
HR95-350-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 15 006,90 € *
HR95-350-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 13 469,40 € *
HR95-350-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 13 736,40 € *
HR95-350-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 13 235,20 € *
HR95-350-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 15 910,00 € *
HR95-350-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 15 549,70 € *
HR95-350-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,  

elelktrický dohřev
ks 13 963,20 € *

HR95-350-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 14 174,60 € *
HR95-350-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 13 683,70 € *
HR95-450-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 16 385,80 € *
HR95-450-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 16 043,60 € *
HR95-450-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h,vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 14 394,70 € *
HR95-450-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 14 589,50 € *
HR95-450-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 14 094,10 € *
HR95-450-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 17 018,90 € *
HR95-450-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 16 677,60 € *
HR95-450-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,  

elektrický dohřev
ks 15 047,10 € *

HR95-450-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 15 216,20 € *
HR95-450-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 14 721,90 € *
HR95-550-VXC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over ks 19 698,20 € *
HR95-550-VXD3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník ks 19 385,60 € *
HR95-550-VXE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev ks 17 473,00 € *
HR95-550-VXV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev ks 17 787,80 € *
HR95-550-VXS0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu ks 17 252,80 € *
HR95-550-VEC2-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over ks 20 363,20 € *
HR95-550-VED3-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník ks 20 041,30 € *
HR95-550-VEE1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,  

elektrický dohřev
ks 18 197,50 € *

HR95-550-VEV1-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev ks 18 337,80 € *
HR95-550-VES0-74 rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu ks 17 806,50 € *

Příslušenství ALFA 95
HR95/H-PR-0800 ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-080-H ks 55,40 € *
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jednotka

Prodejní 
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Pozn.

HR95/H-PR-1500 ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-150-H ks 74,50 € *
HR95/H-PR-2500 ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-250-H ks 82,40 € *
HR95/H-PR-3500 ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-350-H ks 134,60 € *
CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 pro HR95 ks 591,00 € 
CI-LCN-FTK140 VV čidlo relativní vlhkosti pro HR95 ks 254,40 € 
HR95/H-FI-F7-08 náhradní filtr F7 pro HR95-080 horizontální ks 36,60 € **
HR95/H-FI-F7-15 náhradní filtr F7 pro HR95-150 horizontální ks 74,20 € **
HR95/H-FI-F7-25 náhradní filtr F7 pro HR95-250 horizontální ks 144,50 € **
HR95/H-FI-F7-35 náhradní filtr F7 pro HR95-350 horizontální ks 131,00 € **
HR95/H-FI-G4-08 náhradní filtr G4 pro HR95-080 horizontální ks 28,50 € **
HR95/H-FI-G4-15 náhradní filtr G4 pro HR95-150 horizontální ks 38,20 € **
HR95/H-FI-G4-25 náhradní filtr G4 pro HR95-250 horizontální ks 46,90 € **
HR95/H-FI-G4-35 náhradní filtr G4 pro HR95-350 horizontální ks 55,60 € **
HR95/H-FI-G4/P-08 náhradní předfiltr G4 pro HR95-080 horizontální ks 23,20 € **
HR95/H-FI-G4/P-15 náhradní předfiltr G4 pro HR95-150 horizontální ks 30,30 € **
HR95/H-FI-G4/P-25 náhradní předfiltr G4 pro HR95-250 horizontální ks 35,70 € **
HR95/H-FI-G4/P-35 náhradní předfiltr G4 pro HR95-350 horizontální ks 38,20 € **
HR95/V-FI-F7-08 náhradní filtr F7 pro HR95-080 vertikální ks 46,00 € **
HR95/V-FI-F7-15 náhradní filtr F7 pro HR95-150 vertikální ks 73,90 € **
HR95/V-FI-F7-25 náhradní filtr F7 pro HR95-250 vertikální ks 75,60 € **
HR95/V-FI-F7-35 náhradní filtr F7 pro HR95-350 vertikální ks 129,60 € **
HR95/V-FI-F7-45 náhradní filtr F7 pro HR95-450 vertikální ks 131,00 € **
HR95/V-FI-F7-55 náhradní filtr F7 pro HR95-550 vertikální ks 135,00 € **
HR95/V-FI-G4-08 náhradní filtr G4 pro HR95-080 vertikální ks 30,20 € **
HR95/V-FI-G4-15 náhradní filtr G4 pro HR95-150 vertikální ks 35,00 € **
HR95/V-FI-G4-25 náhradní filtr G4 pro HR95-250 vertikální ks 38,90 € **
HR95/V-FI-G4-35 náhradní filtr G4 pro HR95-350 vertikální ks 47,70 € **
HR95/V-FI-G4-45 náhradní filtr G4 pro HR95-450 vertikální ks 51,60 € **
HR95/V-FI-G4-55 náhradní filtr G4 pro HR95-550 vertikální ks 63,60 € **
HR95/V-FI-G4/P-08 náhradní předfiltr G4 pro HR95-080 vertikální ks 24,80 € **
HR95/V-FI-G4/P-15 náhradní předfiltr G4 pro HR95-150 vertikální ks 28,50 € **
HR95/V-FI-G4/P-25 náhradní předfiltr G4 pro HR95-250 vertikální ks 31,00 € **
HR95/V-FI-G4/P-35 náhradní předfiltr G4 pro HR95-350 vertikální ks 36,60 € **
HR95/V-FI-G4/P-45 náhradní předfiltr G4 pro HR95-450 vertikální ks 39,70 € **
HR95/V-FI-G4/P-55 náhradní předfiltr G4 pro HR95-550 vertikální ks 46,20 € **

ALFA 85 
HR85-070-UC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 7 953,90 € *
HR85-070-UD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 8 147,20 € *
HR85-070-UE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 6 910,10 € *
HR85-070-UV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 7 587,90 € *
HR85-070-US0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 6 676,40 € *
HR85-070-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 7 598,10 € *
HR85-070-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 7 751,00 € *
HR85-070-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 6 629,00 € *
HR85-070-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 7 232,10 € *
HR85-070-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 700 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 6 324,00 € *
HR85-100-UC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 9 797,10 € *
HR85-100-UD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 10 230,50 € *
HR85-100-UE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 9 073,90 € *
HR85-100-UV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 9 022,60 € *
HR85-100-US0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 8 666,90 € *
HR85-100-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 9 317,00 € *
HR85-100-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 9 677,40 € *
HR85-100-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 8 642,10 € *
HR85-100-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 8 568,80 € *
HR85-100-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1000 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 8 198,00 € *
HR85-150-UC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 10 562,80 € *
HR85-150-UD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 11 008,20 € *
HR85-150-UE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 10 062,10 € *
HR85-150-UV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 10 182,20 € *
HR85-150-US0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 9 559,50 € *
HR85-150-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 10 562,80 € *
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HR85-150-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 11 067,80 € *
HR85-150-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 10 069,40 € *
HR85-150-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 10 062,10 € *
HR85-150-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 1500 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 9 611,20 € *
HR85-200-UC2-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 13 092,50 € *
HR85-200-UD3-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 13 640,90 € *
HR85-200-UE1-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 12 187,80 € *
HR85-200-UV1-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 12 470,30 € *
HR85-200-US0-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 11 539,80 € *
HR85-200-VC2-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 13 092,50 € *
HR85-200-VD3-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 13 714,70 € *
HR85-200-VE1-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 12 045,70 € *
HR85-200-VV1-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 12 470,30 € *
HR85-200-VS0-P rekuperační jednotka ALFA85, 2000 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 11 599,20 € *
HR85-300-UC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 16 118,60 € *
HR85-300-UD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 16 796,20 € *
HR85-300-UE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 15 350,00 € *
HR85-300-UV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 15 350,00 € *
HR85-300-US0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 13 814,30 € *
HR85-300-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 15 537,30 € *
HR85-300-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 16 189,10 € *
HR85-300-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 14 688,20 € *
HR85-300-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 14 798,00 € *
HR85-300-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 3000 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 13 626,30 € *
HR85-450-UC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, horní připojení, change-over, pravá ks 18 343,90 € *
HR85-450-UD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, horní připojení, přímý výparník, pravá ks 19 215,00 € *
HR85-450-UE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, horní připojení, elektrický dohřev, pravá ks 17 469,80 € *
HR85-450-UV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, horní připojení, vodní dohřev, pravá ks 17 469,80 € *
HR85-450-US0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, horní připojení, bez ohřívače, pravá ks 15 638,70 € *
HR85-450-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 16 876,90 € *
HR85-450-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 17 582,70 € *
HR85-450-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 16 071,70 € *
HR85-450-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 16 071,70 € *
HR85-450-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 4500 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 14 386,50 € *
HR85-550-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 20 624,70 € *
HR85-550-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 21 492,40 € *
HR85-550-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 19 644,00 € *
HR85-550-VV1-L rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, levá ks 19 644,00 € *
HR85-550-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 19 644,00 € *
HR85-550-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 5500 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 17 582,70 € *
HR85-750-VC2-P rekuperační jednotka ALFA 85, 7500 m³/h, boční připojení, change-over, pravá ks 21 766,70 € *
HR85-750-VD3-P rekuperační jednotka ALFA 85, 7500 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 22 801,80 € *
HR85-750-VE1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 7500 m³/h, boční připojení, elektrický dohřev, pravá ks 20 730,20 € *
HR85-750-VV1-P rekuperační jednotka ALFA 85, 7500 m³/h, boční připojení, vodní dohřev, pravá ks 20 730,20 € *
HR85-750-VS0-P rekuperační jednotka ALFA 85, 7500 m³/h, boční připojení, bez ohřívače, pravá ks 18 558,20 € *

Příslušenství ALFA 85
CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 pro HR85 ks 591,00 € 
CI-LCN-FTK140 VV čidlo relativní vlhkosti pro HR85 ks 254,40 € 
HR85/V-F7-070 náhradní filtr deskový F7 pro HR85-070, boční napojení vzduchovodů ks 40,60 € **
HR85/U-F7-070 náhradní filtr deskový F7 pro HR85-070, horní napojení vzduchovodů ks 40,00 € **
HR85/V-F7-100 náhradní filtr kapsový F7 pro HR85-100, boční napojení vzduchovodů ks 56,50 € **
HR85/U-F7-100 náhradní filtr kapsový F7 pro HR85-100, horní napojení vzduchovodů ks 52,60 € **
HR85/VU-F7-150/200 náhradní filtr deskový F7 pro HR85-150/200, boční / horní napojení vzduchovodů ks 109,70 € **
HR85/VU-F7-300/450 náhradní filtr kapsový F7 pro HR85-300/400, boční / horní napojení vzduchovodů ks 63,40 € **
HR85/V-F7-550/750 náhradní filtr kapsový F7 pro HR85-550/750, boční napojení vzduchovodů ks 101,90 € **
HR85/V-M5-070 náhradní filtr deskový M5 pro HR85-070, boční napojení vzduchovodů ks 37,70 € **
HR85/U-M5-070 náhradní filtr deskový M5 pro HR85-070, horní napojení vzduchovodů ks 37,20 € **
HR85/V-M5-100 náhradní filtr kapsový M5 pro HR85-100, boční napojení vzduchovodů ks 40,90 € **
HR85/U-M5-100 náhradní filtr kapsový M5 pro HR85-100, horní napojení vzduchovodů ks 43,00 € **
HR85/VU-M5-150/200 náhradní filtr deskový M5 pro HR85-150/200, boční / horní napojení vzduchovodů ks 102,30 € **
HR85/VU-M5-300/450 náhradní filtr kapsový M5 pro HR85-300/450, boční / horní napojení vzduchovodů ks 55,60 € **
HR85/V-M5-550-V750 náhradní filtr kapsový M5 pro HR85-550/750, boční napojení vzduchovodů ks 89,70 € **
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HR85-SPOJKA-G vnitřní kruhové připojení pro ALFA 85, 150/200 ks na poptání 
HR85/SV-070 protidešťová stříška pro HR85-070-V, boční napojení ks 203,50 € *
HR85/SV-100 protidešťová stříška pro HR85-100-V, boční napojení ks 287,00 € *
HR85/SV-150/200 protidešťová stříška pro HR85-150/200-V, boční napojení ks 363,40 € *
HR85/SV-300/450 protidešťová stříška pro HR85-300/450-V, boční napojení ks 567,30 € *
HR85/SV-550/750 protidešťová stříška pro HR85-550/750-V, boční napojení ks 683,10 € *
HR85/V-PR-300/450 přechod na kruhové potrubí pro HR85-300/450-V, boční napojení ks 109,00 € *
HR85/V-PR-550/750 přechod na kruhové potrubí pro HR85-550/750-V, boční napojení ks 130,20 € *
HR85/U-PR-300/450 přechod na kruhové potrubí pro HR85-300/450-U, horní napojení ks 99,40 € *

ALFA 85 XL
HR85-900-VC2-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, Change-over, levá ks 21 779,00 € *
HR85-900-VC2-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, Change-over, pravá ks 21 779,00 € *
HR85-900-VD3-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, levá ks 22 814,80 € *
HR85-900-VD3-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 22 814,80 € *
HR85-900-VE1-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, elektrický ohřev, levá ks 20 741,90 € *
HR85-900-VE1-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, elektrický ohřev, pravá ks 20 741,90 € *
HR85-900-VV1-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, vodní ohřev, levá ks 20 741,90 € *
HR85-900-VV1-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, vodní ohřev, pravá ks 20 741,90 € *
HR85-900-VS0-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, bez ohřevu, levá ks 18 669,40 € *
HR85-900-VS0-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 9000 m³/h, boční připojení, bez ohřevu, pravá ks 18 669,40 € *
HR85-1200-VC2-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, Change-over, levá ks 29 038,70 € *
HR85-1200-VC2-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, Change-over, pravá ks 29 038,70 € *
HR85-1200-VD3-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, levá ks 30 419,70 € *
HR85-1200-VD3-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, přímý výparník, pravá ks 30 419,70 € *
HR85-1200-VE1-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, elektrický ohřev, levá ks 27 656,00 € *
HR85-1200-VE1-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, elektrický ohřev, pravá ks 27 656,00 € *
HR85-1200-VV1-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, vodní ohřev, levá ks 27 656,00 € *
HR85-1200-VV1-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, vodní ohřev, pravá ks 27 656,00 € *
HR85-1200-VS0-L rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, bez ohřevu, levá ks 24 892,40 € *
HR85-1200-VS0-P rekuperační jednotka ALFA85 XL, 12000 m³/h, boční připojení, bez ohřevu, pravá ks 24 892,40 € *

Příslušenství ALFA 85 XL
CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 pro HR85 XL ks 591,00 € 
CI-LCN-FTK140 VV čidlo relativní vlhkosti pro HR85 XL ks 254,40 € 
HR85/SV-900/1200 protidešťová stříška pro HR85-900/1200-V, boční napojení ks 620,40 € *
HR85-PR-900/1200 přechod na kruhové potrubí pro HR85-900/1200-V, boční napojení ks 292,70 € *
HR85-M5-900/1200 náhradní filtr deskový M4 pro HR85-900/1200, boční napojení vzduchovodů ks 150,50 € **
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VENTILÁTORY

VENTILÁTORY MALÉ NÁSTĚNNÉ AXIÁLNÍ A RADIÁLNÍ
QB

QB100 QB 100, kuličková ložiska, bez zpětné klapky ks 19,10 € 
QB100T QB 100 T, kuličková ložiska, časový doběh, bez zpětné klapky ks 26,50 € 

Příslušenství QB
QB-klapka QB zpětná klapka ks  2,30 €

QS
QS100 QS 100, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou ks 21,50 € 
QS100T QS 100, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou, časový doběh ks 30,40 € 
QS100HT QS 100, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou, časový doběh hygrostat ks 40,40 € 
QS120 QS 120, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou ks 26,40 € 
QS120T QS 120, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou, časový doběh ks 35,50 € 
QS120HT QS 120, kuličková ložiska, se zpětnou klapkou, časový doběh hygrostat ks 46,00 € 

E-STYLE
2MU7096 E-STYLE PRO 100, se zpětnou klapkou ks  29,25 € 
2MU7114 E-STYLE BB 100, kuličková ložiska ks  32,26 € 
2MU7112 E-STYLE 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  33,84 € 
2MU7109 E-STYLE PRO T 100, se zpětnou klapkou, časový doběh ks  40,71 € 
2MU7115 E-STYLE BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh ks  47,45 € 
2MU7116 E-STYLE BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  80,62 € 
2MU7296 E-STYLE PRO 120, se zpětnou klapkou ks  29,72 € 
2MU7314 E-STYLE BB 120, kuličková ložiska ks  39,10 € 
2MU7312 E-STYLE 2 SPEED 120, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  40,70 € 
2MU7309 E-STYLE PRO T 120, se zpětnou klapkou, časový doběh ks  45,00 € 
2MU7315 E-STYLE BBT 120, kuličková ložiska, časový doběh ks  49,10 € 
2MU7316 E-STYLE BBHT 120, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  70,95 € 
2MU7596 E-STYLE PRO 150, se zpětnou klapkou ks  42,09 € 
2MU7614 E-STYLE BB 150 BB, kuličková ložiska ks  48,06 € 
2MU7612 E-STYLE 2 SPEED 150, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  50,46 € 
2MU7609 E-STYLE PRO T 150, se zpětnou klapkou, časový doběh ks  51,05 € 
2MU7615 E-STYLE BBT 150, kuličková ložiska, časový doběh ks  56,99 € 
2MU7616 E-STYLE BBHT 150, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  80,74 € 

ELEGANCE
2EL0031 ELEGANCE TREND 100, kuličková ložiska ks  37,20 € 
2EL0056 ELEGANCE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  47,70 € 
2EL0032 ELEGANCE T 100, kuličková ložiska, časový doběh ks  48,46 € 
2EL0033 ELEGANCE MHY 100, kuličková ložiska, hygrostat ks  63,53 € 
2EL2506 ELEGANCE TREND 120, kuličková ložiska ks  42,28 € 
2EL2523 ELEGANCE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  52,73 € 
2EL2508 ELEGANCE T 120, kuličková ložiska, časový doběh ks  53,54 € 
2EL2522 ELEGANCE MHY 120, kuličková ložiska, hygrostat ks  80,94 € 
2EL5006 ELEGANCE TREND 150, kuličková ložiska ks  54,61 € 
2EL5023 ELEGANCE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  65,16 € 
2EL5008 ELEGANCE T 150, kuličková ložiska, časový doběh ks  65,87 € 
2EL5022 ELEGANCE MHY 150, kuličková ložiska, hygrostat ks  93,27 € 

ECOLINE
2MU6002 ECOLINE A 100, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií ks  36,33 € 
2MU6005 ECOLINE AT 100, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh ks  63,81 € 
2MU6008 ECOLINE AHT 100, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, 

hygrostat
ks  83,52 € 

2MU6202 ECOLINE A 120, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií ks  59,18 € 
2MU6205 ECOLINE AT 120, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh ks  69,79 € 
2MU6208 ECOLINE AHT 120, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, 

hygrostat
ks  88,52 € 

2MU6502 ECOLINE A 150, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií ks  66,77 € 
2MU6505 ECOLINE AT 150, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh ks  86,80 € 



29Práva na změny vyhrazena.

 VentilátOry  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

2MU6508 ECOLINE AHT 150, kuličková ložiska, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, 
hygrostat

ks  102,99 € 

VITRO
2VI0671 VITRO 6/150 A, s automatickou žaluzií ks  121,33 € 
2VI0972 VITRO 9/230 A, s automatickou žaluzií ks  170,89 € 
2VI1270 VITRO 12/300 A, s automatickou žaluzií ks  250,19 € 

FLUX
2FX1027 FLUX BB 100, kuličková ložiska ks  52,02 € 
2FX1081 FLUX BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh ks  61,94 € 
2FX1020 FLUX BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  85,07 € 
2FX2001 FLUX BB 250/100, kuličková ložiska ks  95,76 € 
2FX2003 FLUX BBT 250/100, časový doběh, kuličková ložiska ks  111,46 € 
2FX2005 FLUX BBHT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  130,19 € 
2FX2007 FLUX BB 250/120, kuličková ložiska ks  99,36 € 
2FX2009 FLUX BBT 250/120, časový doběh, kuličková ložiska ks  113,95 € 
2FX2017 FLUX BBHT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks  133,14 € 

ELIX
2EV1000 ELIX 100, kuličková ložiska ks  53,78 € *
2EV1001 ELIX T 100, kuličková ložiska, časový doběh ks  56,78 € *
2EV1003 ELIX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  77,88 € *
2EV1004 ELIX H 100, kuličková ložiska, hygrostat ks  90,51 € *

QX
QX100 QX 100, kuličková ložiska ks 59,50 € 
QX100T QX 100, kuličková ložiska, časový doběh ks 71,70 € 
QX100HT QX 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat ks 82,40 € 

ELPREX
2EP1010 ELPREX 100, kuličková ložiska ks  136,53 € *
2EP1011 ELPREX T 100, kuličková ložiska, časový doběh ks  150,79 € *
2EP1015 ELPREX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz ks  140,98 € *
2EP1013 ELPREX H 100, kuličková ložiska, hygrostat ks  192,84 € *

KN2
KN2-UP-60 radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, pod omítku ks  106,25 € 
KN2T-UP-60 radiální ventilátor KN2T zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh ks  117,87 € 
KN2-UP-60+ERK-F radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu ks  120,43 € 
KN2T-UP-60+ERKF radiální ventilátor KN2T, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu, časový doběh ks  132,05 € 
KN2-UP-100 radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, pod omítku ks  106,25 € 
KN2-AP-100 radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, na omítku ks  106,25 € 
KN2T-UP-100 radiální ventilátor KN2T zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh ks  117,87 € 
KN2T-AP-100 radiální ventilátor KN2T zpětná klapka, filtr, na omítku, časový doběh ks  117,87 € 
KN2T-UP-100+ERK-F radiální ventilátor KN2T, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu, časový doběh ks  132,05 € 
KN2T-AP-100+ERK-F radiální ventilátor KN2T, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu, časový doběh ks  132,05 € 
KN2-UP-100+ERK-F radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu ks  120,43 € 
KN2-AP-100+ERK-F radiální ventilátor KN2, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu ks  120,43 € 
KN2-UPK montážní box k ventilátoru KN2-LE ks  20,56 € 
KN2-LE-100 motor a kryt pro KN2 do zdi ks  86,58 € 
KN2T-LE-100 motor a kryt pro KN2 do zdi, časový doběh ks  98,15 € 

KN2 – protipožární provedení
KN2-LE-BS-100 motor + čelní štít pro KN2 do protipožární skříně ks  86,58 € 
KN2T-LE-BS-100 motor + čelní štít pro KN2 do protipožární skříně, časový doběh 2 až 20 min ks  98,15 € 
KNUP-BS-F90-ST-L3/O protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávkou, vývod nahoru ks  88,75 € 
KNUP-BS-F90-ST-L3/R protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávkou, vývod dozadu ks  88,75 € 
KN2-AP-BS-100 protipožární KN2, standardní skříň + motor, požární ucpávka, na omítku ks  115,05 € 
KN2T-AP-BS-100 protipožární KN2, standardní skříň + motor, požární ucpávka, na omítku, časový doběh ks  126,63 € 
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EXT
2EX4034 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 100, venkovní použití, 230 V ks  188,81 € 
2EX5004 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 125, venkovní použití, 230 V ks  199,02 € 
2EX6028 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 150A, venkovní použití, 230 V ks  222,36 € 
2EX6029 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 150B, venkovní použití, 230 V ks  235,24 € 
2EX7006 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 160A, venkovní použití, 230 V ks  261,01 € 
2EX7007 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 160B, venkovní použití, 230 V ks  268,52 € 
2EX8023 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 200A, venkovní použití, 230 V ks  261,07 € 
2EX8024 nástěnný radiální venkovní ventilátor EXT 200B, venkovní použití, 230 V ks  273,63 € 

VENTILÁTORY PRŮMYSLOVÉ NÁSTĚNNÉ
CLC-N

CLC-N-01-200 nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 200, 230 V ks  69,80 € 
CLC-N-01-250 nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 250, 230 V ks  85,90 € 
CLC-N-01-300 nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 300, 230 V ks  106,10 € 

VKN-N
VKN-N-04-300/4E nástěnný axiální ventilátor VULKAN 300, 230 V ks 150,90 € 
VKN-N-04-400/4E nástěnný axiální ventilátor VULKAN 400, 230 V ks 193,80 € 
VKN-N-04-450/4E nástěnný axiální ventilátor VULKAN 450, 230 V ks 229,90 € 
VKN-N-04-500/4E nástěnný axiální ventilátor VULKAN 500, 230 V ks 315,10 € 
VKN-N-04-630/6E nástěnný axiální ventilátor VULKAN 630, 230 V ks 430,70 € 

QCM
QCM202-M nástěnný axiální ventilátor QCM 20, 230 V ks  199,80 € 
QCM202-T nástěnný axiální ventilátor QCM 20, 400 V ks  199,80 € 
QCM204-M nástěnný axiální ventilátor QCM 20, 230 V ks  173,85 € 
QCM204-T nástěnný axiální ventilátor QCM 20, 400 V ks  183,90 € 
QCM252-M nástěnný axiální ventilátor QCM 25, 230 V ks  247,99 € 
QCM252-T nástěnný axiální ventilátor QCM 25, 400 V ks  237,23 € 
QCM254-M nástěnný axiální ventilátor QCM 25, 230 V ks  191,16 € 
QCM254-T nástěnný axiální ventilátor QCM 25, 400 V ks  197,27 € 
QCM312-M nástěnný axiální ventilátor QCM 31, 230 V ks  289,29 € 
QCM312-T nástěnný axiální ventilátor QCM 31, 400 V ks  278,45 € 
QCM314-M nástěnný axiální ventilátor QCM 31, 230 V ks  268,96 € 
QCM314-T nástěnný axiální ventilátor QCM 31, 400 V ks  255,59 € 
QCM354-M nástěnný axiální ventilátor QCM 35, 230 V ks  304,63 € 
QCM354-T nástěnný axiální ventilátor QCM 35, 400 V ks  294,77 € 
QCM404-M nástěnný axiální ventilátor QCM 40, 230 V ks  325,08 € 
QCM404-T nástěnný axiální ventilátor QCM 40, 400 V ks  307,63 € 

Příslušenství QCM
S20 samočinná žaluzie pro ventilátory QCM 20 ks  39,20 € 
S25 samočinná žaluzie pro ventilátory QCM 25 ks  43,90 € 
S31 samočinná žaluzie pro ventilátory QCM 31 ks  49,22 € 
S35 samočinná žaluzie pro ventilátory QCM 35 ks  53,19 € 
S40 samočinná žaluzie pro ventilátory QCM 40 ks  69,37 € 
D20 pozední rám pro ventilátory QCM 20 ks  69,32 € 
D25 pozední rám pro ventilátory QCM 25 ks  71,41 € 
D31 pozední rám pro ventilátory QCM 31 ks  74,56 € 
D35 pozední rám pro ventilátory QCM 35 ks  79,38 € 
D40 pozední rám pro ventilátory QCM 40 ks  83,38 € 
R20 ochranná mřížka pro ventilátory QCM 20 ks  34,01 € 
R25 ochranná mřížka pro ventilátory QCM 25 ks  40,07 € 
R31 ochranná mřížka pro ventilátory QCM 31 ks  37,96 € 
R35 ochranná mřížka pro ventilátory QCM 35 ks  44,71 € 
R40 ochranná mřížka pro ventilátory QCM 40 ks  51,58 € 
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QCL
QCL202-M nástěnný axiální ventilátor QCL 20, 230 V ks  271,39 € 
QCL254-M nástěnný axiální ventilátor QCL 25, 230 V ks  307,33 € 
QCL314-M nástěnný axiální ventilátor QCL 31, 230 V ks  385,04 € 
QCL354-M nástěnný axiální ventilátor QCL 35, 230 V ks  499,01 € 
QCL404-M nástěnný axiální ventilátor QCL 40, 230 V ks  519,56 € 
QCL404-T nástěnný axiální ventilátor QCL 40, 400 V ks  520,57 € 
QCL454-M nástěnný axiální ventilátor QCL 45, 230 V ks  747,94 € 
QCL454-T nástěnný axiální ventilátor QCL 45, 400 V ks  740,58 € 
QCL504-M nástěnný axiální ventilátor QCL 50, 230 V ks  705,65 € 
QCL504-T nástěnný axiální ventilátor QCL 50, 400 V ks  695,54 € 
QCL564-T nástěnný axiální ventilátor QCL 56, 400 V ks  897,32 € 
QCL636-T nástěnný axiální ventilátor QCL 63, 400 V ks  689,41 € 
QCL716-T nástěnný axiální ventilátor QCL 71, 400 V ks  1 037,10 € 

Příslušenství QCL
S20 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 20 ks  39,20 € 
S25 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 25 ks  43,90 € 
S31 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 31 ks  49,22 € 
S35 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 35 ks  53,19 € 
S40 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 40 ks  69,37 € 
S45 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 45 ks  63,22 € 
S50 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 50 ks  80,85 € 
S56 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 56 ks  87,22 € 
S63 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 63 ks  95,51 € 
S71 samočinná žaluzie pro ventilátory QCL 71 ks  104,24 € 
D20 pozední rám pro ventilátory QCL 20 ks  69,32 € 
D25 pozední rám pro ventilátory QCL 25 ks  71,41 € 
D31 pozední rám pro ventilátory QCL 31 ks  74,56 € 
D35 pozední rám pro ventilátory QCL 35 ks  79,38 € 
D40 pozední rám pro ventilátory QCL 40 ks  83,38 € 
D45 pozední rám pro ventilátory QCL 45 ks  100,08 € 
D50 pozední rám pro ventilátory QCL 50 ks  115,13 € 
D56 pozední rám pro ventilátory QCL 56 ks  125,24 € 
D63 pozední rám pro ventilátory QCL 63 ks  148,90 € 
D71 pozední rám pro ventilátory QCL 71 ks  162,69 € 
R20 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 20 ks  34,01 € 
R25 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 25 ks  40,07 € 
R31 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 31 ks  37,96 € 
R35 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 35 ks  44,71 € 
R40 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 40 ks  51,58 € 
R45 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 45 ks  60,15 € 
R50 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 50 ks  56,44 € 
R56 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 56 ks  56,44 € 
R63 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 63 ks  65,83 € 
R71 ochranná mřížka pro ventilátory QCL 71 ks  70,98 € 

QC-ATX
QC-ATX202-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 20, II2G IIB T4, 230 V ks  932,05 € 
QC-ATX202-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 20, II2G IIB T4, 400 V ks  759,47 € 
QC-ATX204-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 20, II2G IIB T4, 230V ks  784,29 € 
QC-ATX204-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 20, II2G IIB T4, 400V ks  745,89 € 
QC-ATX252-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 25, II2G IIB T4, 230V ks  1 092,39 € 
QC-ATX252-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 25, II2G IIB T4, 400V ks  740,32 € 
QC-ATX254-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 25, II2G IIB T4, 230V ks  960,02 € 
QC-ATX254-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 25, II2G IIB T4, 400V ks  763,62 € 
QC-ATX312-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 31, II2G IIB T4, 230V ks  1 497,30 € 
QC-ATX312-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 31, II2G IIB T4, 400V ks  971,93 € 
QC-ATX314-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 31, II2G IIB T4, 230V ks  958,08 € 
QC-ATX314-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 31, II2G IIB T4, 400V ks  860,29 € 
QC-ATX354-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 35, II2G IIB T4, 230V ks  989,42 € 
QC-ATX354-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 35, II2G IIB T4, 400V ks  886,55 € 
QC-ATX404-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 40, II2G IIB T4, 230V ks  1 177,61 € 
QC-ATX404-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 40, II2G IIB T4, 400V ks  805,05 € 
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QC-ATX454-M nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 45, II2G IIB T4, 230V ks  1 387,62 € 
QC-ATX454-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 45, II2G IIB T4, 400V ks  1 006,73 € 
QC-ATX504-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 50, II2G IIB T4, 400V ks  1 177,48 € 
QC-ATX506-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 50, II2G IIB T4, 400V ks  913,03 € 
QC-ATX508-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 50, II2G IIB T4, 400V ks  1 090,15 € 
QC-ATX564-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 56, II2G IIB T4, 400V ks  1 251,03 € 
QC-ATX566-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 56, II2G IIB T4, 400V ks  1 249,70 € 
QC-ATX568-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 56, II2G IIB T4, 400V ks  1 253,00 € 
QC-ATX634-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 63, II2G IIB T4, 400V ks  1 400,11 € 
QC-ATX636-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 63, II2G IIB T4, 400V ks  1 322,59 € 
QC-ATX638-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 63, II2G IIB T4, 400V ks  1 358,72 € 
QC-ATX714-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 71, II2G IIB T4, 400V ks  2 015,43 € 
QC-ATX716-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 71, II2G IIB T4, 400V ks  1 417,18 € 
QC-ATX718-T nástěnný axiální ventilátor QC-ATX 71, II2G IIB T4, 400V ks  1 646,38 € 

KVFU
KVFU100A radiální ventilátor KVFU 100 A, 230 V ks  113,40 € 
KVFU100C radiální ventilátor KVFU 100 C, 230 V ks  122,10 € 
KVFU125 A radiální ventilátor KVFU 125 A, 230 V ks  123,20 € 
KVFU125C radiální ventilátor KVFU 125 C, 230 V ks  124,80 € 
KVFU160B radiální ventilátor KVFU 160 B, 230 V ks  126,40 € 
KVFU160C radiální ventilátor KVFU 160 C, 230 V ks  148,60 € 
KVFU200A radiální ventilátor KVFU 200 A, 230 V ks  160,80 € 
KVFU200B radiální ventilátor KVFU 200 B, 230 V ks  181,20 € 
KVFU250A radiální ventilátor KVFU 250 A, 230 V ks  166,70 € 
KVFU250B radiální ventilátor KVFU 250 B, 230 V ks  218,10 € 
KVFU315C radiální ventilátor KVFU 315 C, 230 V ks  254,20 € 

Příslušenství KVFU
SET-ERP2018 set ErP 2018 ks na poptání

KVFU EC
KVFU100C-EC radiální ventilátor KVFU 100 C, EC motor, 230 V ks  324,90 € 
KVFU125C-EC radiální ventilátor KVFU 125 C, EC motor, 230 V ks  324,90 € 
KVFU160B-EC radiální ventilátor KVFU 160 B, EC motor, 230 V ks  327,70 € 
KVFU160C-EC radiální ventilátor KVFU 160 C, EC motor, 230 V ks  341,50 € 
KVFU200A-EC radiální ventilátor KVFU 200 A, EC motor, 230 V ks  344,30 € 
KVFU200B-EC radiální ventilátor KVFU 200 B, EC motor, 230 V ks  385,80 € 
KVFU250A-EC radiální ventilátor KVFU 250 A, EC motor, 230 V ks  352,60 € 
KVFU250B-EC radiální ventilátor KVFU 250 B, EC motor, 230 V ks  445,30 € 
KVFU315B-EC radiální ventilátor KVFU 315 B, EC motor, 230 V ks  611,20 € 
KVFU315C-EC radiální ventilátor KVFU 315 C, EC motor, 230 V ks  761,90 € 

VENTILÁTORY POTRUBNÍ AXIÁLNÍ A RADIÁLNÍ 
TUBO

2TU1011 potrubní axiální ventilátor TUBO 100, plast ks  19,35 € 
2TU1020 potrubní axiální ventilátor TUBO 120, plast ks  21,00 € 
2TU1501 potrubní axiální ventilátor TUBO 150, plast ks  31,26 € 

CLC-P
CLC-P-01-200 potrubní axiální ventilátor CLASSIC 200, 230 V ks  54,40 € 
CLC-P-01-250 potrubní axiální ventilátor CLASSIC 250, 230 V ks  65,60 € 
CLC-P-01-300 potrubní axiální ventilátor CLASSIC 300, 230 V ks  82,90 € 

VKN-P
VKN-P-04-300/4E potrubní axiální ventilátor VULKAN 300, 230 V ks 202,10 € 
VKN-P-04-400/4E potrubní axiální ventilátor VULKAN 400, 230 V ks 296,00 € 
VKN-P-04-450/4E potrubní axiální ventilátor VULKAN 450, 230 V ks 323,90 € 
VKN-P-04-500/4E potrubní axiální ventilátor VULKAN 500, 230 V ks 436,70 € 
VKN-P-04-630/6E potrubní axiální ventilátor VULKAN 630, 230 V ks 647,30 € 
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CC
CC312-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 31, 400 V, 0,25 kW ks  337,23 € 
CC314-M/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 31, 230 V, 0,12 kW ks  346,58 € 
CC314-T/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 31, 400 V, 0,12 kW ks  313,56 € 
CC352-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 35, 400 V, 0,55 kW ks  388,85 € 
CC354-M/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 35, 230 V, 0,12 kW ks  367,42 € 
CC354-T/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 35, 400 V, 0,12 kW ks  333,81 € 
CC402-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 40, 400 V, 1,1 kW ks  480,90 € 
CC404-M/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 40, 230 V, 0,12 kW ks  400,36 € 
CC404-T/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 40, 400 V, 0,12 kW ks  360,20 € 
CC404-T/0,18 potrubní axiální ventilátor CC 40, 400 V, 0,18 kW ks  386,44 € 
CC452-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 45, 400 V, 1,5 kW ks  601,08 € 
CC454-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 45, 400 V, 0,25 kW ks  385,85 € 
CC454-T/0,37 potrubní axiální ventilátor CC 45, 400 V, 0,37 kW ks  418,18 € 
CC504-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 50, 400 V, 0,55 kW ks  526,40 € 
CC504-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 50, 400 V, 0,75 kW ks  528,62 € 
CC504-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 50, 400 V, 1,1 kW ks  599,63 € 
CC506-T/0,18 potrubní axiální ventilátor CC 50, 400 V, 0,18 kW ks  453,56 € 
CC508-T/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 50, 400 V, 0,12 kW ks  564,10 € 
CC564-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 0,75 kW ks  559,66 € 
CC564-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 1,1 kW ks  602,81 € 
CC564-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 1,5 kW ks  647,55 € 
CC566-T/0,18 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 0,18 kW ks  500,21 € 
CC566-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 0,25 kW ks  554,61 € 
CC566-T/0,37 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 0,37 kW ks  558,11 € 
CC568-T/0,12 potrubní axiální ventilátor CC 56, 400 V, 0,12 kW ks  582,74 € 
CC634-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 1,1 kW ks  637,93 € 
CC634-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 1,5 kW ks  619,38 € 
CC634-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 2,2 kW ks  854,26 € 
CC636-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 0,25 kW ks  548,96 € 
CC636-T/0,37 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 0,37 kW ks  602,81 € 
CC636-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 0,55 kW ks  590,69 € 
CC638-T/0,18 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 0,18 kW ks  630,12 € 
CC638-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 63, 400 V, 0,25 kW ks  672,21 € 
CC714-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 1,5 kW ks  721,83 € 
CC714-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 2,2 kW ks  845,15 € 
CC714-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 3 kW ks  862,26 € 
CC716-T/0,37 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 0,37 kW ks  855,82 € 
CC716-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 0,55 kW ks  773,68 € 
CC716-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 0,75 kW ks  715,40 € 
CC718-T/0,25 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 0,25 kW ks  864,63 € 
CC718-T/0,37 potrubní axiální ventilátor CC 71, 400 V, 0,37 kW ks  838,40 € 
CC804-T/2,0 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 2 kW ks  990,75 € 
CC804-T/3,0/10 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 3 kW-10 ks  1 138,99 € 
CC804-T/3,0/5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 3 kW-5 ks  1 024,62 € 
CC804-T/4,0/10 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 4 kW-10 ks  1 270,63 € 
CC804-T/4,0/5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 4 kW-5 ks  1 144,07 € 
CC804-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 5,5 kW ks  1 424,47 € 
CC806-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 0,55 kW ks  892,28 € 
CC806-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 0,75 kW ks  909,74 € 
CC806-T/1,1/10 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 1,1 kW-10 ks  1 061,30 € 
CC806-T/1,1/5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 1,1 kW-5 ks  1 027,06 € 
CC806-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 1,5 kW ks  1 097,82 € 
CC808-T/0,55 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 0,55 kW ks  1 101,35 € 
CC808-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 0,75 kW ks  1 140,74 € 
CC808-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 1,1 kW ks  1 287,87 € 
CC904-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 3 kW ks  1 334,39 € 
CC904-T/4,0 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 4 kW ks  1 450,98 € 
CC904-T/5,5/10 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 5,5 kW-10 ks  1 713,94 € 
CC904-T/5,5/5 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 5,5 kW-5 ks  1 682,40 € 
CC904-T/7,5 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 7,5 kW ks  1 848,85 € 
CC904-T/9,2 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 9,2 kW ks  2 018,53 € 
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CC906-T/0,75 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 0,75 kW ks  1 173,59 € 
CC906-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 1,1 kW ks  1 238,11 € 
CC906-T/1,5/10 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 1,5 kW-10 ks  1 331,02 € 
CC906-T/1,5/5 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 1,5 kW-5 ks  1 319,79 € 
CC906-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 2,2 kW ks  1 492,77 € 
CC906-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 3 kW ks  1 556,52 € 
CC908-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 80, 400 V, 1,1 kW ks  1 632,85 € 
CC908-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 90, 400 V, 1,5 kW ks  1 734,18 € 
CC1004-T/11,0 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 11 kW ks  2 369,28 € 
CC1004-T/15,0 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 15 kW ks  2 725,71 € 
CC1004-T/4,0 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 4 kW ks  1 526,97 € 
CC1004-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 5,5 kW ks  1 761,17 € 
CC1004-T/7,5/10 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 7,5 kW-10 ks  2 082,55 € 
CC1004-T/7,5/5 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 7,5 kW-5 ks  1 878,83 € 
CC1004-T/9,2 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 9,2 kW ks  2 213,00 € 
CC1006-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 1,1 kW ks  1 317,55 € 
CC1006-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 1,5 kW ks  1 399,78 € 
CC1006-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 2,2 kW ks  1 573,14 € 
CC1006-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 3 kW ks  1 832,58 € 
CC1006-T/4,0 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 4 kW ks  1 996,73 € 
CC1006-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 5,5 kW ks  2 235,03 € 
CC1008-T/1,1 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 1,1 kW ks  1 699,28 € 
CC1008-T/1,5 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 1,5 kW ks  1 770,58 € 
CC1008-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 100, 400 V, 2,2 kW ks  1 935,21 € 
CC1126-T/4,0 potrubní axiální ventilátor CC 112, 400 V, 4 kW ks  2 655,35 € 
CC1126-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 112, 400 V, 5,5 kW ks  2 953,24 € 
CC1126-T/7,5 potrubní axiální ventilátor CC 112, 400 V, 7,5 kW ks  3 153,67 € 
CC1128-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 112, 400 V, 2,2 kW ks  2 577,77 € 
CC1128-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 112, 400 V, 3 kW ks  2 626,35 € 
CC1256-T/11,0 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 11 kW ks  4 271,01 € 
CC1256-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 5,5 kW ks  3 253,98 € 
CC1256-T/7,5 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 7,5 kW ks  3 632,54 € 
CC1258-T/2,2 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 2,2 kW ks  2 997,40 € 
CC1258-T/3,0 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 3 kW ks  3 076,43 € 
CC1258-T/4,0 potrubní axiální ventilátor CC 125, 400 V, 4 kW ks  3 405,46 € 
CC1406-T/11,0 potrubní axiální ventilátor CC 140, 400 V, 11 kW ks  6 122,00 € 
CC1406-T/15,0 potrubní axiální ventilátor CC 140, 400 V, 15 kW ks  6 114,22 € 
CC1408-T/5,5 potrubní axiální ventilátor CC 140, 400 V, 5,5 kW ks  5 157,48 € 
CC1408-T/7,5 potrubní axiální ventilátor CC 140, 400 V, 7,5 kW ks  5 816,20 € 
CC1606-T/15,0 potrubní axiální ventilátor CC 160, 400 V, 15 kW ks  7 412,00 € 
CC1606-T/22,0 potrubní axiální ventilátor CC 160, 400 V, 22 kW ks  8 619,45 € 
CC1608-T/11,0 potrubní axiální ventilátor CC 160, 400 V, 11 kW ks  7 332,76 € 
CC1608-T/7,5 potrubní axiální ventilátor CC 160, 400 V, 7,5 kW ks  7 152,31 € 

CC-ATX
CC-ATX312-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 31, II2G IIB T4, 400 V ks  839,11 € 
CC-ATX314/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 31, II2G IIB T4, 400 V ks  814,10 € 
CC-ATX314/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 31, II2G IIB T4, 400 V ks  814,10 € 
CC-ATX352-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 35, II2G IIB T4, 400 V ks  963,63 € 
CC-ATX354/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 35, II2G IIB T4, 400 V ks  868,09 € 
CC-ATX354/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 35, II2G IIB T4, 400 V ks  868,09 € 
CC-ATX402-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 40, II2G IIBT4, 400 V ks  1 050,34 € 
CC-ATX404/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 40, II2G IIB T4, 400 V ks  852,19 € 
CC-ATX404/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 40, II2G IIB T4, 400 V ks  852,19 € 
CC-ATX454/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 45, II2G IIB T4, 400 V ks  843,92 € 
CC-ATX504/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  973,63 € 
CC-ATX506-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  920,13 € 
CC-ATX508-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  992,41 € 
CC-ATX564/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 016,68 € 
CC-ATX564/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 054,38 € 
CC-ATX566-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 016,68 € 
CC-ATX568-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 126,54 € 
CC-ATX634/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 63, II2G IIB T4, 400 V ks  1 002,85 € 
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CC-ATX636-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 63, II2G IIB T4, 400 V ks  1 102,24 € 
CC-ATX638-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 63, II2G IIB T4, 400 V ks  1 211,56 € 
CC-ATX714/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 71, II2G IIB T4, 400 V ks  1 719,39 € 
CC-ATX716-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 71, II2G IIB T4, 400 V ks  1 260,13 € 
CC-ATX718-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 71, II2G IIB T4, 400 V ks  1 386,50 € 
CC-ATX804/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 80, II2G IIB T4, 400 V ks  2 315,98 € 
CC-ATX806/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 80, II2G IIB T4, 400 V ks  1 712,12 € 
CC-ATX904/A-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 90, II2G IIB T4, 400 V ks  3 420,43 € 
CC-ATX904/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 90, II2G IIB T4, 400 V ks  3 278,07 € 
CC-ATX906/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 90, II2G IIB T4, 400 V ks  2 263,53 € 
CC-ATX908/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 90, II2G IIB T4, 400 V ks  2 355,15 € 
CC-ATX1004/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 100, II2G IIB T4, 400 V ks  3 475,08 € 
CC-ATX1006/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 100, II2G IIB T4, 400 V ks  3 151,60 € 
CC-ATX1008/B-T potrubní axiální ventilátor CC-ATX 100, II2G IIB T4, 400 V ks  2 750,42 € 

Příslušenství CC
CCpro31 prodloužení k ventilátoru CC 31 ks  108,82 € 
CCpro35 prodloužení k ventilátoru CC 35 ks  114,24 € 
CCpro40 prodloužení k ventilátoru CC 40 ks  121,23 € 
CCpro45 prodloužení k ventilátoru CC 45 ks  126,61 € 
CCpro50 prodloužení k ventilátoru CC 50 ks  130,14 € 
CCpro56 prodloužení k ventilátoru CC 56 ks  152,62 € 
CCpro63 prodloužení k ventilátoru CC 63 ks  166,07 € 
CCpro71 prodloužení k ventilátoru CC 71 ks  194,86 € 
CCpro80 prodloužení k ventilátoru CC 80 ks  273,88 € 
CCpro90 prodloužení k ventilátoru CC 90 ks  350,37 € 
CCpro100 prodloužení k ventilátoru CC 100 ks  400,27 € 
CCpro112 prodloužení k ventilátoru CC 112 ks  766,55 € 
CCpro125 prodloužení k ventilátoru CC 125 ks  940,66 € 
CCbo31 sací dýza pro ventilátor CC 31 ks  157,67 € 
CCbo35 sací dýza pro ventilátor CC 35 ks  166,07 € 
CCbo40 sací dýza pro ventilátor CC 40 ks  188,11 € 
CCbo45 sací dýza pro ventilátor CC 45 ks  197,85 € 
CCbo50 sací dýza pro ventilátor CC 50 ks  217,89 € 
CCbo56 sací dýza pro ventilátor CC 56 ks  239,66 € 
CCbo63 sací dýza pro ventilátor CC 63 ks  256,78 € 
CCbo71 sací dýza pro ventilátor CC 71 ks  273,51 € 
CCbo80 sací dýza pro ventilátor CC 80 ks  383,19 € 
CCbo90 sací dýza pro ventilátor CC 90 ks  489,02 € 
CCbo100 sací dýza pro ventilátor CC 100 ks  657,23 € 
CCbo112 sací dýza pro ventilátor CC 112 ks  505,98 € 
CCbo125 sací dýza pro ventilátor CC 125 ks  781,86 € 
CCga31 pružné spojení pro ventilátor CC 31 ks  146,84 € 
CCga35 pružné spojení pro ventilátor CC 35 ks  146,84 € 
CCga40 pružné spojení pro ventilátor CC 40 ks  158,68 € 
CCga45 pružné spojení pro ventilátor CC 45 ks  164,84 € 
CCga50 pružné spojení pro ventilátor CC 50 ks  176,26 € 
CCga56 pružné spojení pro ventilátor CC 56 ks  215,02 € 
CCga63 pružné spojení pro ventilátor CC 63 ks  228,31 € 
CCga71 pružné spojení pro ventilátor CC 71 ks  246,73 € 
CCga80 pružné spojení pro ventilátor CC 80 ks  252,38 € 
CCga90 pružné spojení pro ventilátor CC 90 ks  262,62 € 
CCga100 pružné spojení pro ventilátor CC 100 ks  319,05 € 
CCga112 pružné spojení pro ventilátor CC 112 ks  349,46 € 
CCga125 pružné spojení pro ventilátor CC 125 ks  388,16 € 
CCr31 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 31 ks  17,56 € 
CCr35 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 35 ks  21,13 € 
CCr40 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 40 ks  24,17 € 
CCr45 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 45 ks  30,49 € 
CCr50 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 50 ks  34,76 € 
CCr56 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 56 ks  43,31 € 
CCr63 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 63 ks  50,05 € 
CCr71 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 71 ks  79,95 € 
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CCr80 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 80 ks  97,59 € 
CCr90 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 90 ks  118,91 € 
CCr100 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 100 ks  134,10 € 
CCr112 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 112 ks  301,22 € 
CCr125 ochranná mřížka sací pro ventilátor CC 125 ks  448,34 € 
CCrc31 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 31 ks  55,22 € 
CCrc35 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 35 ks  66,89 € 
CCrc40 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 40 ks  71,30 € 
CCrc45 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 45 ks  87,42 € 
CCrc50 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 50 ks  90,00 € 
CCrc56 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 56 ks  99,02 € 
CCrc63 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 63 ks  118,03 € 
CCrc71 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 71 ks  158,06 € 
CCrc80 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 80 ks  183,01 € 
CCrc90 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 90 ks  223,91 € 
CCrc100 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 100 ks  333,85 € 
CCrc112 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 112 ks  363,88 € 
CCrc125 ochranná mřížka kónická pro ventilátor CC 125 ks  358,38 € 
CCst31 montážní držák pro ventilátor CC 31 ks  41,49 € 
CCst35 montážní držák pro ventilátor CC 35 ks  45,76 € 
CCst40 montážní držák pro ventilátor CC 40 ks  53,70 € 
CCst45 montážní držák pro ventilátor CC 45 ks  59,13 € 
CCst50 montážní držák pro ventilátor CC 50 ks  76,88 € 
CCst56 montážní držák pro ventilátor CC 56 ks  88,51 € 
CCst63 montážní držák pro ventilátor CC 63 ks  101,93 € 
CCst71 montážní držák pro ventilátor CC 71 ks  96,99 € 
CCst80 montážní držák pro ventilátor CC 80 ks  172,22 € 
CCst90 montážní držák pro ventilátor CC 90 ks  196,25 € 
CCst100 montážní držák pro ventilátor CC 100 ks  213,58 € 
CCst112 montážní držák pro ventilátor CC 112 ks  249,94 € 
CCst125 montážní držák pro ventilátor CC 125 ks  295,23 € 
CCfc31 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 31 ks  35,98 € 
CCfc35 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 35 ks  40,36 € 
CCfc40 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 40 ks  40,92 € 
CCfc45 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 45 ks  41,71 € 
CCfc50 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 50 ks  46,35 € 
CCfc56 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 56 ks  51,38 € 
CCfc63 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 63 ks  69,59 € 
CCfc71 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 71 ks  75,99 € 
CCfc80 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 80 ks  76,49 € 
CCfc90 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 90 ks  78,86 € 
CCfc100 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 100 ks  102,64 € 
CCfc112 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 112 ks  115,42 € 
CCfc125 příruba s nástavcem pro ventilátor CC 125 ks  127,61 € 
CCSa31 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 31 ks  255,84 € 
CCSa35 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 35 ks  318,92 € 
CCSa40 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 40 ks  386,19 € 
CCSa45 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 45 ks  441,67 € 
CCSa50 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 50 ks  508,38 € 
CCSa56 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 56 ks  586,47 € 
CCSa63 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 63 ks  647,67 € 
CCSa71 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 71 ks  792,52 € 
CCSa80 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 80 ks  1 001,00 € 
CCSa90 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 90 ks  1 129,90 € 
CCSa100 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 100 ks  1 279,73 € 
CCSa112 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 112 ks  1 463,60 € 
CCSa125 L1 kruhový tlumič hluku pro ventilátor CC 125 ks  1 770,50 € 
CCSb31 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 31 ks  397,31 € 
CCSb35 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 35 ks  481,06 € 
CCSb40 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 40 ks  591,00 € 
CCSb45 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 45 ks  676,21 € 
CCSb50 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 50 ks  770,93 € 
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CCSb56 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 56 ks  878,21 € 
CCSb63 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 63 ks  962,80 € 
CCSb71 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 71 ks  1 186,08 € 
CCSb80 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 80 ks  1 413,20 € 
CCSb100 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 100 ks  1 891,31 € 
CCSb112 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 112 ks  2 130,65 € 
CCSb125 L1 kruhový tlumič hluku, tlumící jádro, pro ventilátor CC 125 ks  2 492,62 € 

AXC-TP
AXC100-TP/ErP16 radiální potrubní ventilátor AXC 100-TP, 230 V, plast ks  80,59 € 
AXC125-TP/ErP16 radiální potrubní ventilátor AXC 125-TP, 230 V, plast ks  80,59 € 
AXC150-TP/ErP16 radiální potrubní ventilátor AXC 150-TP, 230 V, plast ks  85,08 € 
AXC160-TP/ErP16 radiální potrubní ventilátor AXC 160-TP, 230 V, plast ks  85,08 € 

AXM
AXM-100 radiální potrubní ventilátor AXM 100, plast, 230 V ks  69,80 € *
AXM-100T radiální potrubní ventilátor AXM 100T, plast, 230 V, časový doběh ks  73,27 € *
AXM-125 radiální potrubní ventilátor AXM 125, plast, 230 V ks  89,11 € *
AXM-125T radiální potrubní ventilátor AXM 125T, plast, 230 V, časový doběh ks  97,55 € *
AXM-150 radiální potrubní ventilátor AXM 150, plast, 230 V ks  94,73 € *
AXM-150T radiální potrubní ventilátor AXM 150T, plast, 230 V, časový doběh ks  100,73 € *
AXM-160 radiální potrubní ventilátor AXM 160, plast, 230 V ks  111,77 € *
AXM-160T radiální potrubní ventilátor AXM 160T, plast, 230 V, časový doběh ks  120,65 € *
AXM-200 radiální potrubní ventilátor AXM 200, plast, 230 V ks  163,50 € *
AXM-200T radiální potrubní ventilátor AXM 200, plast, 230 V, časový doběh ks  166,72 € *

CK
CK100A radiální potrubní ventilátor CK 100, 230 V ks  81,20 € 
CK100C radiální potrubní ventilátor CK 100, 230 V ks  82,00 € 
CK125 A radiální potrubní ventilátor CK 125, 230 V ks  80,80 € 
CK125C radiální potrubní ventilátor CK 125, 230 V ks  82,40 € 
CK150B radiální potrubní ventilátor CK 150, 230 V ks  91,10 € 
CK150C radiální potrubní ventilátor CK 150, 230 V ks  105,30 € 
CK160B radiální potrubní ventilátor CK 160, 230 V ks  94,10 € 
CK160C radiální potrubní ventilátor CK 160, 230 V ks  107,30 € 
CK200A radiální potrubní ventilátor CK 200, 230 V ks  120,60 € 
CK200B radiální potrubní ventilátor CK 200, 230 V ks  127,80 € 
CK250A radiální potrubní ventilátor CK 250, 230 V ks  114,60 € 
CK250B radiální potrubní ventilátor CK 250, 230 V ks  140,10 € 
CK315B radiální potrubní ventilátor CK 315, 230 V ks  245,60 € 
CK315C radiální potrubní ventilátor CK 315, 230 V ks  170,20 € 

CK EC
CK100C-EC radiální potrubní ventilátor CK 100, EC motor, 230 V ks  246,00 € 
CK125C-EC radiální potrubní ventilátor CK 125, EC motor, 230 V ks  268,60 € 
CK150B-EC radiální potrubní ventilátor CK 150, EC motor, 230 V ks  270,30 € 
CK160B-EC radiální potrubní ventilátor CK 160, EC motor, 230 V ks  269,70 € 
CK160C-EC radiální potrubní ventilátor CK 160, EC motor, 230 V ks  280,50 € 
CK200B-EC radiální potrubní ventilátor CK 160, EC motor, 230 V ks  296,20 € 
CK250B-EC radiální potrubní ventilátor CK 250, EC motor, 230 V ks  417,20 € 
CK315B-EC radiální potrubní ventilátor CK 315, EC motor, 230 V ks  532,00 € 
CK315C-EC radiální potrubní ventilátor CK 315, EC motor, 230 V ks  684,00 € 

příslušenství CK a CK-EC
SET-ERP2018 set ErP 2018 ks na poptání
CK-KONZOLE montážní konzole pro ventilátor CK ks  4,60 € 
BSV-100 ochranná mřížka 100 mm ks  10,20 € 
BSV-125 ochranná mřížka 125 mm ks  9,90 € 
BSV-160 ochranná mřížka 160 mm ks  10,80 € 
BSV-200 ochranná mřížka 200 mm ks  13,20 € 
BSV-250 ochranná mřížka 250 mm ks  14,30 € 
BSV-315 ochranná mřížka 315 mm ks  26,40 € 
BSV-355 ochranná mřížka 355 mm ks  50,70 € 
BSV-400 ochranná mřížka 400 mm ks  45,30 € 
YG-100 kruhová hliníková krycí mřížka 100 mm ks  35,20 € 
YG-125 kruhová hliníková krycí mřížka 125 mm ks  40,50 € 
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YG-160 kruhová hliníková krycí mřížka 160 mm ks  55,40 € 
YG-200 kruhová hliníková krycí mřížka 200 mm ks  67,70 € 
YG-250 kruhová hliníková krycí mřížka 250 mm ks  118,40 € 
YG-315 kruhová hliníková krycí mřížka 315 mm ks  165,60 € 

CF
CF100 radiální potrubní ventilátor CF 100, 230 V ks 28,70 € **
CF125 radiální potrubní ventilátor CF 125, 230 V ks 31,00 € **
CF125S radiální potrubní ventilátor CF 125S, 230 V ks 45,70 € **
CF160 radiální potrubní ventilátor CF 160, 230 V ks 51,00 € **
CF200 radiální potrubní ventilátor CF 200, 230 V ks 70,20 € **

IRE kruhové napojení
IRE125 A1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 125, 230 V ks  284,10 € 
IRE125B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 125, 230 V ks  288,10 € 
IRE125C1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 125, 230 V ks  296,80 € 
IRE160B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 160, 230 V ks  290,70 € 
IRE160C1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 160, 230 V ks  290,80 € 
IRE160D1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 160, 230 V ks  303,20 € 
IRE250C1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 250, 230 V ks  410,60 € 

příslušenství IRE
SET-ERP2018 set ErP 2018 ks na poptání

IRE EC kruhové napojení
IRE125C1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 125, EC motor, 230 V ks  444,40 € 
IRE160C1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRE 160, EC motor, 230 V ks  462,20 € 

IRB kruhové napojení
IRB125B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 125, 230 V ks  384,20 € 
IRB160B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 160, 230 V ks  390,00 € 
IRB200A1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 200, 230 V ks  466,20 € 
IRB200B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 200, 230 V ks  498,40 € 
IRB250B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 250, 230 V ks  555,70 € 
IRB315B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 315, 400 V ks  1 054,10 € 
IRB355B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 355, 400 V ks  1 076,80 € 
IRB355D3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 355, 400 V ks  1 118,50 € 
IRB400E3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400, 400 V ks  1 543,00 € 
IRB500E3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 500, 400 V ks  1 832,70 € 

IRB EC kruhové napojení
IRB125B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 125, EC motor, 230 V ks  502,60 € 
IRB160B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 160, EC motor, 230 V ks  522,40 € 
IRB200A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 200, EC motor, 230 V ks  588,00 € 
IRB200C1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 200, EC motor, 230 V ks  616,60 € 
IRB250A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 250, EC motor, 230 V ks  612,70 € 
IRB250B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 250, EC motor, 230 V ks  886,20 € 
IRB250E1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 250, EC motor, 230 V ks  1 194,10 € 
IRB315A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 315, EC motor, 230 V ks  1 371,70 € 
IRB315B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 315, EC motor, 230 V ks  1 783,00 € 
IRB355A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 355, EC motor, 230 V ks  1 516,70 € 
IRB355B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 355, EC motor, 230 V ks  1 844,30 € 
IRB400A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400, EC motor, 230 V ks  1 704,20 € 
IRB400B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400, EC motor, 230 V ks  2 030,50 € 
IRB400E3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400, EC motor, 400 V ks  2 208,20 € 
IRB500B3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 500, EC motor, 400 V ks  2 598,30 € 
IRB500F3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 500, EC motor, 400 V ks  3 010,90 € 
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BFC kruhové napojení
BFC315D1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 315, 230 V ks  907,90 € 
BFC355D1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 355, 230 V ks  959,70 € 
BFC400B1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400, 230 V ks  1 036,70 € 
BFC400B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400, 400 V ks  1 134,00 € 
BFC400E3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400, 400 V ks  1 404,10 € 
BFC500B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500, 400 V ks  1 610,00 € 
BFC500D3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500, 400 V ks  1 738,70 € 
BFC630A3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, 400 V ks  1 906,70 € 
BFC630B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, 400 V ks  2 086,10 € 

BFC EC kruhové napojení
BFC315B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 315, EC motor, 230 V ks  967,70 € 
BFC315C1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 315, EC motor, 230 V ks  1 387,90 € 
BFC355B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 355, EC motor, 230 V ks  1 442,80 € 
BFC355D1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 355, EC motor, 230 V ks  1 995,60 € 
BFC355D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 355, EC motor, 400 V ks  1 996,90 € 
BFC400B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400, EC motor, 230 V ks  2 120,70 € 
BFC400B3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400, EC motor, 400 V ks  2 124,40 € 
BFC500B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500, EC motor, 230 V ks  2 274,40 € 
BFC500B3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500, EC motor, 400 V ks  2 279,40 € 
BFC500D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500, EC motor, 400 V ks  2 785,80 € 
BFC630A3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, EC motor, 400 V ks  2 505,70 € 
BFC630D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, EC motor, 400 V ks  3 262,20 € 
BFC630E3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, EC motor, 400 V ks  3 055,80 € 
BFC630F3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 630, EC motor, 400 V ks  3 626,00 € 

IRB hranaté napojení
IRB400200B1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400x200, 230 V ks  554,30 € 
IRB600300B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x300, 400 V ks  1 078,40 € 
IRB600350B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x350, 400 V ks  1 108,80 € 
IRB600350C1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x350, 230 V ks  1 325,80 € 
IRB600350D3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x350, 400 V ks  1 149,10 € 
IRB700400B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, 400 V ks  1 520,40 € 
IRB700400D1 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, 230 V ks  1 525,40 € 
IRB700400E3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, 400 V ks  1 543,00 € 
IRB800500B3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 800x500, 400 V ks  1 784,30 € 
IRB800500E3 radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 800x500, 400 V ks  1 906,70 € 

IRB EC hranaté napojení
IRB400200C1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 400x200, EC motor, 230 V ks  774,90 € 
IRB500250B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 500x250, EC motor, 230 V ks  1 111,30 € 
IRB500250E1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 500x250, EC motor, 230 V ks  1 417,80 € 
IRB600300B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x300, EC motor, 230 V ks  2 272,80 € 
IRB600300E3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x300, EC motor, 400 V ks  2 533,60 € 
IRB600350A1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x350, EC motor, 230 V ks  2 432,70 € 
IRB600350E3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 600x350, EC motor, 400 V ks  2 730,70 € 
IRB700400B1-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, EC motor, 230 V ks  2 875,60 € 
IRB700400B3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, EC motor, 400 V ks  2 887,10 € 
IRB700400E3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 700x400, EC motor, 400 V ks  3 013,40 € 
IRB800500A3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 800x500, EC motor, 400 V ks  3 398,90 € 
IRB800500E3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 800x500, EC motor, 400 V ks  3 466,20 € 
IRB1000500B3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 1000x500, EC motor, 400 V ks  3 360,00 € 
IRB1000500F3-EC radiální hlukově izolovaný ventilátor IRB 1000x500, EC motor, 400 V ks  3 907,50 € 

BFS hranaté napojení
BFS400400B1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400x400, 230 V ks  436,90 € 
BFS450450D1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 450x450, 230 V ks  839,80 € 
BFS500500D1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500x500, 230 V ks  905,40 € 
BFS600600B1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 600x600, 230 V ks  987,50 € 
BFS600600B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 600x600, 400 V ks  895,30 € 
BFS600600E3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 600x600, 400 V ks  1 203,50 € 
BFS700700B1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, 230 V ks  1 551,90 € 
BFS700700B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, 400 V ks  1 358,70 € 
BFS700700D1 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, 230 V ks  1 622,60 € 
BFS700700D3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, 400 V ks  1 481,20 € 
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BFS750750A3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 750x750, 400 V ks  1 610,00 € 
BFS750750C3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 750x750, 400 V ks  1 731,20 € 
BFS850850B3 radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 850x850, 400 V ks  1 892,90 € 

BFS EC hranaté napojení
BFS400400B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 400x400, EC motor, 230 V ks  796,50 € 
BFS450450C1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 450x450, EC motor, 230 V ks  1 210,40 € 
BFS500500B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500x500, EC motor, 230 V ks  1 237,90 € 
BFS500500D1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500x500, EC motor, 230 V ks  1 789,20 € 
BFS500500D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 500x500, EC motor, 400 V ks  1 790,60 € 
BFS600600B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 600x600, EC motor, 230 V ks  1 904,30 € 
BFS600600B3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 600x600, EC motor, 400 V ks  1 908,10 € 
BFS700700B1-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, EC motor, 230 V ks  2 034,40 € 
BFS700700B3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, EC motor, 400 V ks  2 039,40 € 
BFS700700D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 700x700, EC motor, 400 V ks  2 545,70 € 
BFS750750A3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 750x750, EC motor, 400 V ks  2 234,50 € 
BFS750750E3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 750x750, EC motor, 400 V ks  2 783,40 € 
BFS850850D3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 850x850, EC motor, 400 V ks  2 962,10 € 
BFS850850F3-EC radiální potrubní ventilátor, vysoký výkon, BFC 850x850, EC motor, 400 V ks  3 326,00 € 

RK
RK400200C1 radiální kanálový ventilátor RK 400x200, 230 V ks  303,00 € 
RK400200C3 radiální kanálový ventilátor RK 400x200, 400 V ks  449,40 € 
RK500250D3 radiální kanálový ventilátor RK 500x250, 400 V ks  526,80 € 
RK700400B3 radiální kanálový ventilátor RK 700x400, 400 V ks  1 085,40 € 
RK800500E3 radiální kanálový ventilátor RK 800x500, 400 V ks  1 494,84 € 

RKB
RKB300150C1 radiální kanálový ventilátor RKB 300x150, 230 V ks  228,20 € 
RKB400200A1 radiální kanálový ventilátor RKB 400x200, 230 V ks  245,60 € 
RKB400200B1 radiální kanálový ventilátor RKB 400x200, 230 V ks  321,60 € 
RKB400200E1 radiální kanálový ventilátor RKB 400x200, 230 V ks  333,40 € 
RKB500250E1 radiální kanálový ventilátor RKB 500x250, 230 V ks  362,10 € 
RKB600300B3 radiální kanálový ventilátor RKB 600x300, 400 V ks  746,20 € 
RKB600300C1 radiální kanálový ventilátor RKB 600x300, 230 V ks  815,30 € 
RKB600350B3 radiální kanálový ventilátor RKB 600x350, 400 V ks  762,90 € 
RKB600350C1 radiální kanálový ventilátor RKB 600x350, 230 V ks  855,60 € 
RKB600350D3 radiální kanálový ventilátor RKB 600x350, 400 V ks  795,40 € 
RKB700400B3 radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, 400 V ks  1 084,20 € 
RKB700400D1 radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, 230 V ks  1 058,20 € 
RKB700400E3 radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, 400 V ks  1 086,60 € 
RKB700400F1 radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, 230 V ks  1 161,90 € 
RKB800500B3 radiální kanálový ventilátor RKB 800x500, 400 V ks  1 311,60 € 
RKB800500E3 radiální kanálový ventilátor RKB 800x500, 400 V ks  1 429,90 € 
RKB800500L3 radiální kanálový ventilátor RKB 800x500, 400 V ks  1 707,60 € 

RKB EC
RKB300150B1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 300x150, EC motor, 230 V ks  455,80 € 
RKB400200C1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 400x200, EC motor, 230 V ks  450,10 € 
RKB500250A1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 500x250, EC motor, 230 V ks  591,40 € 
RKB500250B1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 500x250, EC motor, 230 V ks  637,50 € 
RKB500250E1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 500x250, EC motor, 230 V ks  1 005,80 € 
RKB600300A1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 600x300, EC motor, 230 V ks  1 038,20 € 
RKB600300E3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 600x300, EC motor, 400 V ks  1 533,70 € 
RKB600350A1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 600x350, EC motor, 230 V ks  1 592,38 € 
RKB600350E3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 600x350, EC motor, 400 V ks  1 579,50 € 
RKB700400B1-EC radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, EC motor, 230 V ks  1 655,90 € 
RKB700400B3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, EC motor, 400 V ks  1 706,00 € 
RKB700400E3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 700x400, EC motor, 400 V ks  1 769,70 € 
RKB800500A3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 800x500, EC motor, 400 V ks  1 858,60 € 
RKB800500E3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 800x500, EC motor, 400 V ks  2 368,00 € 
RKB1000500B3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 1000x500, EC motor, 400 V ks  2 137,80 € 
RKB1000500F3-EC radiální kanálový ventilátor RKB 1000x500, EC motor, 400 V ks  2 673,50 € 
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příslušenství RK, RKB, RKB EC
PSPH-20-400x200 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 400x200 ks  31,32 € 
PSPH-20-400X250 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 400x250 ks  33,64 € 
PSPH-20-500X250 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 500x250 ks  35,69 € 
PSPH-20-500X300 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 500x300 ks  36,67 € 
PSPH-20-600X300 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 600x300 ks  38,83 € 
PSPH-20-600X350 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 600x350 ks  41,33 € 
PSPH-20-600X400 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 600x400 ks  42,50 € 
PSPH-20-700X400 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 700x400 ks  44,64 € 
PSPH-20-800X500 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 800x500 ks  51,42 € 
PSPH-20-1000X500 pružné spojení pro RK, RKB, RKB EC, rozměr 1000x500 ks  54,40 € 

ERM-EX
ERM-EX18-M radiální potrubní venitlátor ERM-EX18, 230 V ks  1 079,69 € 
ERM-EX22-M radiální potrubní venitlátor ERM-EX22, 230 V ks  1 646,48 € 
ERM-EX25-M radiální potrubní venitlátor ERM-EX25, 230 V ks  1 966,95 € 

VENTILÁTORY KRBOVÉ
CHAMONO

CHAMONO krbová mřížka s horkovzdušným ventilátorem CHAMONO, rozměr otvoru 154x154 ks  186,80 €

KV
KV300 krbový ventilátor KV 300, pro 3 až 5 místností, 230 V, průměr 125 ks  142,10 € 
KV500 krbový ventilátor KV 500, pro 5 až 7 místností, 230 V, průměr 160 ks  170,50 € 

VENTILÁTORY STŘEŠNÍ
BIB

IB8 samotná ventilační rotační hlavice IB, hliník, 203 mm ks  137,10 € *
VP8 základna pro IB8 ks  66,10 € *
BIB12 ventilační rotační turbína BIB, hliník, 305 mm ks  169,90 € *
BIB14 ventilační rotační turbína BIB, hliník, 356 mm ks  175,50 € *
TIB12 samotná ventilační rotační hlavice IB, hliník, 203 mm ks  129,60 € *
TIB14 samotná ventilační rotační hlavice IB, hliník, 356 mm ks  154,50 € *

MRF
MRF100/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 100-Z, 230 V ks  130,49 € 
MRF125/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 125-Z, 230 V ks  132,88 € 
MRF150/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 150-Z, 230 V ks  174,36 € 
MRF160/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 160-Z, 230 V ks  192,82 € 
MRF200/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 200-Z, 230 V ks  207,04 € 
MRF250/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 250-Z, 230 V ks  241,20 € 
MRF315/ErP16-Z radiální střešní ventilátor se základnou MRF 315-Z, 230 V ks  341,65 € 

MRF
MRF100/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 100, 230 V ks  115,65 € 
MRF125/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 125, 230 V ks  115,73 € 
MRF150/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 150, 230 V ks  159,38 € 
MRF160/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 160, 230 V ks  176,50 € 
MRF200/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 200, 230 V ks  191,63 € 
MRF250/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 250, 230 V ks  222,27 € 
MRF315/ErP16 radiální střešní ventilátor bez základny MRF 315, 230 V ks  317,81 € 
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TKC
TKC300A radiální střešní ventilátor TKC 300, 230 V ks  211,00 € 
TKC300B radiální střešní ventilátor TKC 300, 230 V ks  211,30 € 
TKC300C radiální střešní ventilátor TKC 300, 230 V ks  232,00 € 
TKC400A radiální střešní ventilátor TKC 400, 230 V ks  253,10 € 
TKC400B radiální střešní ventilátor TKC 400, 230 V ks  285,40 € 
TKC400C radiální střešní ventilátor TKC 400, 230 V ks  259,00 € 

TKC EC
TKC300C-EC radiální střešní ventilátor TKC 300, EC motor, 230 V ks  394,70 € 
TKC400C-EC radiální střešní ventilátor TKC 400, EC motor, 230 V ks  427,80 € 

příslušenství TKC, TKC EC
STGO/F střešní izolovaný nástavec pro TKC, TKC EC s profilem ks  234,80 € 
STGO/S střešní izolovaný nástavec pro TKC, TKC EC hladký ks  234,80 € 
STGU střešní průchodka pro TKC ks  38,60 € 
SET-ERP2018 set ErP 2018 ks na poptání

NPV EC
NPV190/125-EC radiální střešní ventilátor NPV 160/125, EC motor, 230V, plast ks  609,70 € 
NPVG střešní nástavec na rovné střechy pro NPV ks 79,30 € 
NPVR střešní nástavec na šikmé střechy pro NPV ks  124,90 € 

SIMOUN
SIM315/4-M radiální střešní ventilátor SIMOUN 31, 4 póly, 230 V ks  588,00 € *
SIM315/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 31, 4 póly, 400 V ks  624,70 € *
SIM355/4-M radiální střešní ventilátor SIMOUN 35, 4 póly, 230 V ks  699,00 € *
SIM355/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 35, 4 póly, 400 V ks  705,00 € *
SIM400/4-M radiální střešní ventilátor SIMOUN 40, 4 póly, 230 V ks  745,30 € *
SIM400/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 40, 4 póly, 400 V ks  750,80 € *
SIM400/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 40, 6 pólů, 400 V ks  754,50 € *
SIM450/4-M radiální střešní ventilátor SIMOUN 45, 4 póly, 230 V ks 1 355,40 € *
SIM450/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 45, 4 póly, 400 V ks  898,70 € *
SIM450/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 45, 6 pólů, 400 V ks  812,90 € *
SIM500/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 50, 4 póly, 400 V ks 1 279,60 € *
SIM500/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 50, 6 pólů, 400 V ks 1 117,40 € *
SIM560/4-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 56, 4 póly, 400 V ks 1 461,50 € *
SIM585/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 58, 6 pólů, 400 V ks 1 336,70 € *
SIM630/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 63, 6 pólů, 400 V ks 1 538,00 € *
SIM710/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 71, 6 pólů, 400 V ks 1 843,20 € *
SIM800/6-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 80, 6 pólů, 400 V ks 2 269,70 € *
SIM-2V355/4/8-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 35, 4/8 pólů, 400 V, dvourychlostní ks  824,60 € *
SIM-2V400/4/8-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 40, 4/8 pólů, 400 V, dvourychlostní ks  861,50 € *
SIM-2V450/4/8-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 45, 4/8 pólů, 400 V, dvourychlostní ks  962,20 € *
SIM-2V500/4/8-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 50, 4/8 pólů, 400 V, dvourychlostní ks 1 321,90 € *
SIM-2V560/4/8-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 56, 4/8 pólů, 400 V, dvourychlostní ks 1 666,90 € *
SIM-2V630/6/12-T radiální střešní ventilátor SIMOUN 63, 6/12 pólů, 400 V, dvourychlostní ks 1 687,90 € *

příslušenství SIMOUN
SIM/T-31 tlumič hluku SIM/T 31 pro SIMOUN ks  348,70 € *
SIM/T-35/40/45 tlumič hluku SIM/T 35/40/45 pro SIMOUN ks  439,00 € *
SIM/T-50/56/58/63 tlumič hluku SIM/T 50/56/58/63 pro SIMOUN ks  560,40 € *
SIM/T-71/80 tlumič hluku SIM/T 71/80 pro SIMOUN ks  697,40 € *
SIM/K-31 zpětná klapka SIM/K 31 pro SIMOUN ks 45,80 € *
SIM/K-35/40/45 zpětná klapka SIM/K 35/40/45 pro SIMOUN ks 65,90 € *
SIM/K-50/56/58/63 zpětná klapka SIM/K 50/56/58/63 pro SIMOUN ks 98,00 € *
SIM/K-71/80 zpětná klapka SIM/K 71/80 pro SIMOUN ks  135,20 € *
SIM/K-90 zpětná klapka SIM/K 90 pro SIMOUN ks  179,30 € *
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SIMOUN EC
SIM250-EC/M radiální střešní ventilátor SIMOUN 25, EC motor, 230 V ks 1 438,20 € 
SIM315-EC/M radiální střešní ventilátor SIMOUN 31, EC motor, 230 V ks 1 650,00 € 
SIM355-EC/M radiální střešní ventilátor SIMOUN 35, EC motor, 230 V ks 2 596,40 €
SIM500-EC/M radiální střešní ventilátor SIMOUN 50, EC motor, 230 V ks 3 016,30 € 
SIM560-EC/T radiální střešní ventilátor SIMOUN 56, EC motor, 400 V ks 3 167,10 € 

Příslušenství SIMOUN EC
SIM/P-25/31/EC pozední rám SIM/P 25/31 pro SIMOUN EC ks  133,00 € 
SIM/P-35/45/EC pozední rám SIM/P 35/45 pro SIMOUN EC ks  147,50 € 
SIM/P-50/56/63/EC pozední rám SIM/P 50/56/63 pro SIMOUN EC ks  163,70 € 
SIM/PK-25/31/EC výklopný pozední rám SIM/PK 25/31 pro SIMOUN EC ks 67,40 € 
SIM/PK-35/45/EC výklopný pozední rám SIM/PK 35/45 pro SIMOUN EC ks 94,50 € 
SIM/PK-50/56/63/EC výklopný pozední rám SIM/PK 50/56/63 pro SIMOUN EC ks  106,90 € 
SIM/K-25/31/EC zpětná klapka SIM/K 25/31 pro SIMOUN EC ks 54,10 € 
SIM/K-35/45/EC zpětná klapka SIM/K 35/45 pro SIMOUN EC ks 78,80 € 
SIM/K-50/56/63/EC zpětná klapka SIM/K 50/56/63 pro SIMOUN EC ks  116,80 € 

FC
FC254-M radiální střešní ventilátor FC 25, 230 V ks  521,45 € 
FC254-T radiální střešní ventilátor FC 25, 400 V ks  511,29 € 
FC314-M radiální střešní ventilátor FC 31, 230 V ks  553,60 € 
FC314-T radiální střešní ventilátor FC 31, 400 V ks  539,50 € 
FC316-M radiální střešní ventilátor FC 31, 230 V ks  662,00 € 
FC316-T radiální střešní ventilátor FC 31, 400 V ks  585,56 € 
FC354-M radiální střešní ventilátor FC 35, 230 V ks  759,33 € 
FC354-T radiální střešní ventilátor FC 35, 400 V ks  724,43 € 
FC356-M radiální střešní ventilátor FC 35, 230 V ks  837,13 € 
FC356-T radiální střešní ventilátor FC 35, 400 V ks  763,08 € 
FC404-M radiální střešní ventilátor FC 40, 230 V ks  940,61 € 
FC404-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V ks  861,35 € 
FC406-M radiální střešní ventilátor FC 40, 230 V ks  947,03 € 
FC406-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V ks  886,12 € 
FC408-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V ks  926,06 € 
FC454-M radiální střešní ventilátor FC 45, 230 V ks  1 042,83 € 
FC454-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V ks  966,89 € 
FC456-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V ks  976,21 € 
FC458-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V ks  1 075,17 € 
FC504-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V ks  1 220,80 € 
FC506-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V ks  1 181,56 € 
FC508-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V ks  1 249,00 € 
FC566-T radiální střešní ventilátor FC 56, 400 V ks  1 272,35 € 
FC568-T radiální střešní ventilátor FC 56, 400 V ks  1 266,79 € 
FC636-T radiální střešní ventilátor FC 63, 400 V ks  1 608,94 € 
FC638-T radiální střešní ventilátor FC 63, 400 V ks  1 692,94 € 
FC756-T radiální střešní ventilátor FC 75, 400 V ks  2 013,60 € 
FC758-T radiální střešní ventilátor FC 75, 400 V ks  2 110,50 € 
FC806-T radiální střešní ventilátor FC 80, 400 V ks  2 348,81 € 
FC808-T radiální střešní ventilátor FC 80, 400 V ks  2 424,11 € 

FC-2V
FC-2V314-T radiální střešní ventilátor FC 31, 400 V, 2rychlostní ks  676,56 € 
FC-2V354-T radiální střešní ventilátor FC 35, 400 V, 2rychlostní ks  814,78 € 
FC-2V404-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V, 2rychlostní ks  1 009,49 € 
FC-2V454-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V, 2rychlostní ks  1 081,20 € 
FC-2V504-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V, 2rychlostní ks  1 438,26 € 
FC-2V566-T radiální střešní ventilátor FC 56, 400 V, 2rychlostní ks  1 543,64 € 
FC-2V636-T radiální střešní ventilátor FC 63, 400 V, 2rychlostní ks  1 846,31 € 
FC-2V756-T radiální střešní ventilátor FC 75, 400 V, 2rychlostní ks  2 196,03 € 
FC-2V806-T radiální střešní ventilátor FC 80, 400 V, 2rychlostní ks  2 684,62 € 
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FC-AT
FC-AT354-T radiální střešní ventilátor FC 34, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  983,36 € 
FC-AT404-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  1 169,89 € 
FC-AT454-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  1 208,43 € 
FC-AT504-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  1 645,54 € 
FC-AT566-T radiální střešní ventilátor FC 56, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  1 747,42 € 
FC-AT636-T radiální střešní ventilátor FC 63, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  1 965,31 € 
FC-AT756-T radiální střešní ventilátor FC 75, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  2 197,07 € 
FC-AT806-T radiální střešní ventilátor FC 80, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C ks  3 080,30 € 

FC-2V-AT
FC-2V-AT354-T radiální střešní ventilátor FC 35, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  1 049,66 € 
FC-2V-AT404-T radiální střešní ventilátor FC 40, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  1 243,98 € 
FC-2V-AT454-T radiální střešní ventilátor FC 45, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  1 303,21 € 
FC-2V-AT504-T radiální střešní ventilátor FC 50, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  1 683,54 € 
FC-2V-AT566-T radiální střešní ventilátor FC 56, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  1 889,67 € 
FC-2V-AT636-T radiální střešní ventilátor FC 63, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  2 286,60 € 
FC-2V-AT756-T radiální střešní ventilátor FC 75, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  2 677,46 € 
FC-2V-AT806-T radiální střešní ventilátor FC 80, 400 V, pro pracovní teploty do +200 °C, 2rychlostní ks  4 039,93 € 

FCV
FCV254-M radiální střešní ventilátor FCV 25, vertikální výfuk, 230 V ks  572,27 € 
FCV254-T radiální střešní ventilátor FCV 25, vertikální výfuk, 400 V ks  556,63 € 
FCV314-M radiální střešní ventilátor FCV 31, vertikální výfuk, 230 V ks  608,24 € 
FCV314-T radiální střešní ventilátor FCV 31, vertikální výfuk, 400 V ks  639,32 € 
FCV316-M radiální střešní ventilátor FCV 31, vertikální výfuk, 230 V ks  765,45 € 
FCV316-T radiální střešní ventilátor FCV 31, vertikální výfuk, 400 V ks  650,40 € 
FCV354-M radiální střešní ventilátor FCV 35, vertikální výfuk, 230 V ks  853,48 € 
FCV354-T radiální střešní ventilátor FCV 35, vertikální výfuk, 400 V ks  818,11 € 
FCV356-M radiální střešní ventilátor FCV 35, vertikální výfuk, 230 V ks  900,56 € 
FCV356-T radiální střešní ventilátor FCV 35, vertikální výfuk, 400 V ks  857,88 € 
FCV404-M radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 230 V ks  1 039,03 € 
FCV404-T radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 400 V ks  969,00 € 
FCV406-M radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 230 V ks  1 011,04 € 
FCV406-T radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 400 V ks  951,78 € 
FCV408-T radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 400 V ks  990,24 € 
FCV454-M radiální střešní ventilátor FCV 45, vertikální výfuk, 230 V ks  1 103,17 € 
FCV454-T radiální střešní ventilátor FCV 45, vertikální výfuk, 400 V ks  1 128,74 € 
FCV456-T radiální střešní ventilátor FCV 45, vertikální výfuk, 400 V ks  1 075,09 € 
FCV458-T radiální střešní ventilátor FCV 45, vertikální výfuk, 400 V ks  1 173,59 € 
FCV504-T radiální střešní ventilátor FCV 50, vertikální výfuk, 400 V ks  1 410,07 € 
FCV506-T radiální střešní ventilátor FCV 50, vertikální výfuk, 400 V ks  1 344,73 € 
FCV508-T radiální střešní ventilátor FCV 50, vertikální výfuk, 400 V ks  1 415,85 € 
FCV566-T radiální střešní ventilátor FCV 56, vertikální výfuk, 400 V ks  1 433,16 € 
FCV568-T radiální střešní ventilátor FCV 56, vertikální výfuk, 400 V ks  1 446,63 € 
FCV636-T radiální střešní ventilátor FCV 63, vertikální výfuk, 400 V ks  1 820,05 € 
FCV638-T radiální střešní ventilátor FCV 63, vertikální výfuk, 400 V ks  1 867,66 € 
FCV756-T radiální střešní ventilátor FCV 75, vertikální výfuk, 400 V ks  2 214,78 € 
FCV806-T radiální střešní ventilátor FCV 80, vertikální výfuk, 400 V ks  2 685,77 € 
FCV808-T radiální střešní ventilátor FCV 80, vertikální výfuk, 400 V ks  2 633,40 € 

FCV-2V
FCV-2V314-T radiální střešní ventilátor FCV 31, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  769,83 € 
FCV-2V354-T radiální střešní ventilátor FCV 35, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  910,80 € 
FCV-2V404-T radiální střešní ventilátor FCV 40, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  1 071,17 € 
FCV-2V454-T radiální střešní ventilátor FCV 45, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  1 191,32 € 
FCV-2V504-T radiální střešní ventilátor FCV 50, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  1 574,57 € 
FCV-2V566-T radiální střešní ventilátor FCV 56, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  1 674,55 € 
FCV-2V636-T radiální střešní ventilátor FCV 63, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  2 075,87 € 
FCV-2V756-T radiální střešní ventilátor FCV 75, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  2 677,46 € 
FCV-2V806-T radiální střešní ventilátor FCV 80, vertikální výfuk, 400 V, 2rychlostní ks  2 786,62 € 
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FC-ATX
FC-ATX254-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 25, II2G IIB T4, 400 V ks  1 006,64 € 
FC-ATX314-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 31, II2G IIB T4, 400 V ks  1 029,34 € 
FC-ATX316-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 31, II2G IIB T4, 400 V ks  1 058,23 € 
FC-ATX354-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 35, II2G IIB T4, 400 V ks  1 301,70 € 
FC-ATX356-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 35, II2G IIB T4, 400 V ks  1 326,03 € 
FC-ATX404-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 40, II2G IIB T4, 400 V ks  1 493,49 € 
FC-ATX406-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 40, II2G IIB T4, 400 V ks  1 467,88 € 
FC-ATX408-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 40, II2G IIB T4, 400 V ks  1 438,70 € 
FC-ATX454-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 45, II2G IIB T4, 400 V ks  1 604,89 € 
FC-ATX456-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 45, II2G IIB T4, 400 V ks  1 604,89 € 
FC-ATX458-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 45, II2G IIB T4, 400 V ks  1 533,04 € 
FC-ATX504-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  1 866,77 € 
FC-ATX506-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  1 794,92 € 
FC-ATX508-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 50, II2G IIB T4, 400 V ks  1 850,27 € 
FC-ATX566-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 835,10 € 
FC-ATX568-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 56, II2G IIB T4, 400 V ks  1 893,93 € 
FC-ATX636-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 63, II2G IIB T4, 400 V ks  2 334,93 € 
FC-ATX638-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 63, II2G IIB T4, 400 V ks  2 361,69 € 
FC-ATX756-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 75, II2G IIB T4, 400 V ks  2 828,31 € 
FC-ATX758-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 75, II2G IIB T4, 400 V ks  2 922,09 € 
FC-ATX806-T radiální střešní ventilátor FC-ATX 80, II2G IIB T4, 400 V ks  3 907,51 € 

Příslušenství FC
TS25 zpětná klapka TS 25 pro FC, FCV ks  83,91 € 
TS31 zpětná klapka TS 31 pro FC, FCV ks  87,04 € 
TS35 zpětná klapka TS 35 pro FC, FCV ks  107,83 € 
TS40/45 zpětná klapka TS 40/50 pro FC, FCV ks  121,63 € 
TS50/56 zpětná klapka TS 50/56 pro FC, FCV ks  133,99 € 
TS63/71/75/80 zpětná klapka TS 63/71/75/80 pro FC, FCV ks  161,74 € 
GR25 čtyřhranný tlumič hluku GR 25 pro FC, FCV ks  397,31 € 
GR31 čtyřhranný tlumič hluku GR 31 pro FC, FCV ks  397,31 € 
GR35 čtyřhranný tlumič hluku GR 35 pro FC, FCV ks  427,42 € 
GR40/45 čtyřhranný tlumič hluku GR 40/45 pro FC, FCV ks  485,54 € 
GR50/56 čtyřhranný tlumič hluku GR 50/56 pro FC, FCV ks  514,87 € 
GR63/71/75/80 čtyřhranný tlumič hluku GR 63/71/75/80 pro FC, FCV ks  732,39 € 
CB25 pozední rám CB 25 pro FC, FCV ks  49,42 € 
CB31 pozední rám CB 31 pro FC, FCV ks  49,42 € 
CB35 pozední rám CB 35 pro FC, FCV ks  50,70 € 
CB40/45 pozední rám CB 40/45 pro FC, FCV ks  59,16 € 
CB50/56 pozední rám CB 50/56 pro FC, FCV ks  64,65 € 
CB63/71/75/80 pozední rám CB 63/71/75/80 pro FC, FCV ks  70,81 € 
PB25/31 podstavec s tlumičem hluku PB 25/31 pro FC, FCV ks  346,88 € 
PB35 podstavec s tlumičem hluku PB 35 pro FC, FCV ks  363,80 € 
PB40/45 podstavec s tlumičem hluku PB 40/45 pro FC, FCV ks  419,20 € 
PB50/56 podstavec s tlumičem hluku PB 50/56 pro FC, FCV ks  477,09 € 
PB63/71/75/80 podstavec s tlumičem hluku PB 63/71/75/80 pro FC, FCV ks  534,81 € 

REA
REA202-M radiální střešní ventilátor REA 20, 230 V ks  298,90 € 
REA252-M radiální střešní ventilátor REA 25, 230 V ks  373,87 € 
REA254-M radiální střešní ventilátor REA 25, 230 V ks  373,87 € 
REA314-M radiální střešní ventilátor REA 31, 230 V ks  668,51 € 
REA354-M radiální střešní ventilátor REA 35, 230 V ks  862,01 € 

REA-2V
REA314-T-2V radiální střešní ventilátor REA 31, 400 V, 2rychlostní ks  666,06 € 
REA354-T-2V radiální střešní ventilátor REA 35, 400 V, 2rychlostní ks  837,90 € 
REA400-T-2V radiální střešní ventilátor REA 40, 400 V, 2rychlostní ks  1 214,09 € 
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REV
REV252-M radiální střešní ventilátor REV 25, 230 V ks  491,44 € 
REV254-M radiální střešní ventilátor REV 25, 230 V ks  519,57 € 
REV314-M radiální střešní ventilátor REV 31, 230 V ks  791,64 € 
REV354-M radiální střešní ventilátor REV 35, 230 V ks  945,76 € 

REV-2V
REV314-T-2V radiální střešní ventilátor REV 31, 400 V, 2rychlostní ks  749,09 € 
REV354-T-2V radiální střešní ventilátor REV 35, 400 V, 2rychlostní ks  977,51 € 
REV404-T-2V radiální střešní ventilátor REV 40, 400 V, 2rychlostní ks  1 297,07 € 

Příslušenství REA
TS20 zpětná klapka TS 20 pro REA, REV ks  82,49 € 
TS25 zpětná klapka TS 25 pro REA, REV ks  83,91 € 
TS31 zpětná klapka TS 31 pro REA, REV ks  87,04 € 
TS35 zpětná klapka TS 35 pro REA, REV ks  107,83 € 
TS40/45 zpětná klapka TS 40/50 pro REA, REV ks  121,63 € 
GR25 čtyřhranný tlumič hluku GR 25 pro REA, REV ks  397,31 € 
GR31 čtyřhranný tlumič hluku GR 31 pro REA, REV ks  397,31 € 
GR35 čtyřhranný tlumič hluku GR 35 pro REA, REV ks  427,42 € 
GR40/45 čtyřhranný tlumič hluku GR 40/45 pro REA, REV ks  485,54 € 
CB20 pozední rám CB 20 pro REA, REV ks  48,21 € 
CB25 pozední rám CB 25 pro REA, REV ks  49,42 € 
CB31 pozední rám CB 31 pro REA, REV ks  49,42 € 
CB35 pozední rám CB 35 pro REA, REV ks  50,70 € 
CB40/45 pozední rám CB 40/45 pro REA, REV ks  59,16 € 
PB25/31 podstavec s tlumičem hluku PB 25/31 pro REA, REV ks  346,88 € 
PB35 podstavec s tlumičem hluku PB 35 pro REA, REV ks  363,80 € 
PB40/45 podstavec s tlumičem hluku PB 40/45 pro REA, REV ks  419,20 € 

TA-CC
TA-CC404-T axiální střešní ventilátor TA-CC 40, 400 V ks  841,22 € 
TA-CC454-T axiální střešní ventilátor TA-CC 45, 400 V ks  845,70 € 
TA-CC504-T axiální střešní ventilátor TA-CC 50, 400 V ks  1 100,43 € 
TA-CC506-T axiální střešní ventilátor TA-CC 50, 400 V ks  1 217,54 € 
TA-CC564-T axiální střešní ventilátor TA-CC 56, 400 V ks  1 129,95 € 
TA-CC566-T axiální střešní ventilátor TA-CC 56, 400 V ks  1 113,67 € 
TA-CC634-T axiální střešní ventilátor TA-CC 63, 400 V ks  1 330,10 € 
TA-CC636-T axiální střešní ventilátor TA-CC 63, 400 V ks  1 170,01 € 
TA-CC714-T axiální střešní ventilátor TA-CC 71, 400 V ks  1 696,25 € 
TA-CC716-T axiální střešní ventilátor TA-CC 71, 400 V ks  1 850,03 € 
TA-CC804-T axiální střešní ventilátor TA-CC 80, 400 V ks  2 467,43 € 
TA-CC806-T axiální střešní ventilátor TA-CC 80, 400 V ks  2 281,64 € 
TA-CC904-T axiální střešní ventilátor TA-CC 90, 400 V ks  3 299,95 € 
TA-CC906-T axiální střešní ventilátor TA-CC 90, 400 V ks  3 293,67 € 

Příslušenství TA-CC
SA40 samočinná klapka SA 40 pro TA-CC ks  146,37 € 
SA45 samočinná klapka SA 45 pro TA-CC ks  179,43 € 
SA50 samočinná klapka SA 50 pro TA-CC ks  179,43 € 
SA56 samočinná klapka SA 56 pro TA-CC ks  179,43 € 
SA63 samočinná klapka SA 63 pro TA-CC ks  224,46 € 
SA71 samočinná klapka SA 71 pro TA-CC ks  246,17 € 
SA80 samočinná klapka SA 80 pro TA-CC ks  320,53 € 
SA90 samočinná klapka SA 90 pro TA-CC ks  400,85 € 
CB40/45 pozední rám CB 40/45 pro TA-CC ks  59,16 € 
CB50/56 pozední rám CB 50/56 pro TA-CC ks  64,65 € 
CB63/71/75/80 pozední rám CB 63/71/75/80 pro TA-CC ks  70,81 € 
PB40/45 podstavec s tlumičem hluku PB 40/45 pro TA-CC ks  419,20 € 
PB50/56 podstavec s tlumičem hluku PB 50/56 pro TA-CC ks  477,09 € 
PB63/71/75/80 podstavec s tlumičem hluku PB 63/71/75/80 pro TA-CC ks  534,81 € 



47Práva na změny vyhrazena.

 VentilátOry  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

TIRAFUMO
TIRAFUMO radiální střešní ventilátor TIRAFUMO pro posílení tahu komínů ks  609,46 €

VENTILÁTORY PRŮMYSLOVÉ ANTIKOROZNÍ, KUCHYŇSKÉ, STŘEDOTLAKÉ A VYSOKOTLAKÉ
DIC

DIC100/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 100, 230 V ks  202,75 € 
DIC100/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 100, 400 V ks  201,60 € 
DIC120/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 120, 230 V ks  272,58 € 
DIC120/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 120, 400 V ks  267,76 € 
DIC140/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 140, 230 V ks  327,81 € 
DIC140/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 140, 400 V ks  295,66 € 
DIC160/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 160, 230 V ks  435,95 € 
DIC160/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 160, 400 V ks  416,49 € 
DIC180/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 180, 400 V ks  454,15 € 

DIC-INOX
DIC-INOX100/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 100, nerezové provedení, 230 V ks  332,67 € 
DIC-INOX100/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 100, nerezové provedení, 400 V ks  359,86 € 
DIC-INOX120/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 120, nerezové provedení, 230 V ks  424,38 € 
DIC-INOX120/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 120, nerezové provedení, 400 V ks  448,13 € 
DIC-INOX140/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 140, nerezové provedení, 230 V ks  501,61 € 
DIC-INOX140/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 140, nerezové provedení, 400 V ks  471,53 € 
DIC-INOX160/2-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 160, nerezové provedení, 230 V ks  769,08 € 
DIC-INOX160/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 160, nerezové provedení, 400 V ks  701,47 € 
DIC-INOX180/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor DIC 180, nerezové provedení, 400 V ks  870,58 € 

Příslušenství DIC
SE/DIC-100 podstavec pod motor pro DIC 100 ks  49,01 € 
SE/DIC-120 podstavec pod motor pro DIC 120 ks  55,92 € 
SE/DIC-140 podstavec pod motor pro DIC 140 ks  52,80 € 
SE/DIC-160/180 podstavec pod motor pro DIC 160/180 ks  62,81 € 
SR/DIC-100 mřížka sání pro DIC 100 ks  7,69 € 
SR/DIC-120 mřížka sání pro DIC 120 ks  10,56 € 
SR/DIC-140 mřížka sání pro DIC 140 ks  12,48 € 
SR/DIC-160/180 mřížka sání pro DIC 160/180 ks  13,76 € 
RE/DIC-100 mřížka na výfuku pro DIC 100 ks  22,11 € 
RE/DIC-120 mřížka na výfuku pro DIC 120 ks  28,35 € 
RE/DIC-140 mřížka na výfuku pro DIC 140 ks  45,61 € 
RE/DIC-160 mřížka na výfuku pro DIC 160 ks  55,41 € 
RE/DIC-180 mřížka na výfuku pro DIC 180 ks  55,64 € 

AL
AL200/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 200, 400 V ks  614,43 € 
AL200/4-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 200, 400 V ks  538,54 € 
AL225/2-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 225, 400 V ks  740,64 € 
AL225/4-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 225, 400 V ks  613,22 € 
AL250/4-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 250, 400 V ks  672,08 € 
AL250/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 250, 400 V ks  686,64 € 
AL280/4 A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 280, 400 V ks  786,82 € 
AL280/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 280, 400 V ks  784,42 € 
AL315/4 A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 315, 400 V ks  1 008,43 € 
AL315/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 315, 400 V ks  925,86 € 
AL355/4 A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 355, 400 V ks  1 191,14 € 
AL355/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 355, 400 V ks  1 050,34 € 
AL400/4 A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 400, 400 V ks  1 661,07 € 
AL400/4B-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 400, 400 V ks  1 495,35 € 
AL400/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 400, 400 V ks  1 385,46 € 
AL400/8-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 400, 400 V ks  1 385,46 € 
AL450/4 A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 450, 400 V ks  2 192,73 € 
AL450/4B-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 450, 400 V ks  1 951,77 € 
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AL450/6-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 450, 400 V ks  1 829,44 € 
AL450/8-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor AL 450, 400 V ks  1 767,30 € 

Příslušenství AL
BO/AL-200 nástavec na straně sání pro AL 200 ks  92,44 € 
BO/AL-225 nástavec na straně sání pro AL 225 ks  94,73 € 
BO/AL-250 nástavec na straně sání pro AL 250 ks  97,80 € 
BO/AL-280 nástavec na straně sání pro AL 280 ks  98,81 € 
BO/AL-315 nástavec na straně sání pro AL 315 ks  99,65 € 
BO/AL-355 nástavec na straně sání pro AL 355 ks  101,05 € 
BO/AL-400 nástavec na straně sání pro AL 400 ks  100,16 € 
BO/AL-450 nástavec na straně sání pro AL 450 ks  105,17 € 
REO/AL-200 ochranná mřížka výfuková pro AL 200 ks  90,63 € 
REO/AL-225 ochranná mřížka výfuková pro AL 225 ks  102,73 € 
REO/AL-250 ochranná mřížka výfuková pro AL 250 ks  104,53 € 
REO/AL-280 ochranná mřížka výfuková pro AL 280 ks  120,51 € 
REO/AL-315 ochranná mřížka výfuková pro AL 315 ks  137,02 € 
REO/AL-355 ochranná mřížka výfuková pro AL 355 ks  151,82 € 
REO/AL-400 ochranná mřížka výfuková pro AL 400 ks  215,35 € 
REO/AL-450 ochranná mřížka výfuková pro AL 450 ks  234,38 € 
REI/AL-200/225/250 ochranná mřížka sací pro AL 200/225/250 ks  14,02 € 
REI/AL-280/315 ochranná mřížka sací pro AL 280/315 ks  17,73 € 
REI/AL-355 ochranná mřížka sací pro AL 355 ks  22,69 € 
REI/AL-400 ochranná mřížka sací pro AL 400 ks  26,02 € 
REI/AL-450 ochranná mřížka sací pro AL 450 ks  32,47 € 

PR-AC
PR-AC202-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 20, 230 V, polyethylen ks  726,81 € 
PR-AC202-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 20, 400 V, polyethylen ks  642,39 € 
PR-AC252-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 25, 230 V, polyethylen ks  904,39 € 
PR-AC252-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 25, 400 V, polyethylen ks  779,11 € 
PR-AC254-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 25, 230 V, polyethylen ks  862,04 € 
PR-AC254-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 25, 400 V, polyethylen ks  772,06 € 
PR-AC282-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 28, 230 V, polyethylen ks  1 063,87 € 
PR-AC282-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 28, 400 V, polyethylen ks  1 097,35 € 
PR-AC284-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 28, 230 V, polyethylen ks  1 023,10 € 
PR-AC284-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 28, 400 V, polyethylen ks  909,70 € 
PR-AC312-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 31, 230 V, polyethylen ks  1 386,63 € 
PR-AC312-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 31, 400 V, polyethylen ks  1 252,99 € 
PR-AC314-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 31, 230 V, polyethylen ks  1 135,01 € 
PR-AC314-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 31, 400 V, polyethylen ks  1 032,04 € 
PR-AC316-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 31, 400 V, polyethylen ks  1 036,76 € 
PR-AC352-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 35, 400 V, polyethylen ks  1 476,37 € 
PR-AC354-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 35, 230 V, polyethylen ks  1 367,67 € 
PR-AC354-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 35, 400 V, polyethylen ks  1 204,25 € 
PR-AC356-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 35, 400 V, polyethylen ks  1 190,21 € 
PR-AC404-M vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 40, 230 V, polyethylen ks  1 715,30 € 
PR-AC404-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 40, 400 V, polyethylen ks  1 478,02 € 
PR-AC406-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 40, 400 V, polyethylen ks  1 472,74 € 
PR-AC454-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 45, 400 V, polyethylen ks  1 966,75 € 
PR-AC456-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 45, 400 V, polyethylen ks  1 800,94 € 
PR-AC504-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 50, 400 V, polyethylen ks  5 510,77 € 
PR-AC506-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 50, 400 V, polyethylen ks  4 743,73 € 
PR-AC564-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 56, 400 V, polyethylen ks  6 474,58 € 
PR-AC566-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 56, 400 V, polyethylen ks  5 692,44 € 
PR-AC634-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 63, 400 V, polyethylen ks  7 434,43 € 
PR-AC636-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-AC 63, 400 V, polyethylen ks  6 513,33 € 

PR-Q
PR-Q354-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 35, 400 V ks  838,99 € 
PR-Q404-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 40, 400 V ks  903,97 € 
PR-Q454-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 45, 400 V ks  1 041,31 € 
PR-Q456-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 45, 400 V ks  939,86 € 
PR-Q504-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 50, 400 V ks  1 236,26 € 
PR-Q506-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 50, 400 V ks  1 202,11 € 
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PR-Q566-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 56, 400 V ks  1 396,92 € 
PR-Q636-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-Q 63, 400 V ks  1 671,18 € 

PR-L
PR-L312-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 31, 400 V ks  1 103,80 € 
PR-L314-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 31, 400 V ks  944,46 € 
PR-L352-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 35, 400 V ks  1 440,66 € 
PR-L354-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 35, 400 V ks  1 096,39 € 
PR-L402-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 40, 400 V ks  1 967,08 € 
PR-L404-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 40, 400 V ks  1 264,18 € 
PR-L452-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 45, 400 V ks  2 708,15 € 
PR-L454-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 45, 400 V ks  1 506,57 € 
PR-L502-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 50, 400 V ks  3 452,99 € 
PR-L504-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 50, 400 V ks  1 877,78 € 
PR-L506-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 50, 400 V ks  1 697,12 € 
PR-L564-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 56, 400 V ks  2 494,96 € 
PR-L566-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 56, 400 V ks  2 203,85 € 
PR-L634-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 63, 400 V ks  3 273,77 € 
PR-L636-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 63, 400 V ks  2 837,95 € 
PR-L714-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 71, 400 V ks  4 529,46 € 
PR-L716-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 71, 400 V ks  3 624,65 € 
PR-L804-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 80, 400 V ks  5 735,48 € 
PR-L806-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 80, 400 V ks  4 804,06 € 
PR-L904-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 90, 400 V ks  8 844,84 € 
PR-L906-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 90, 400 V ks  6 509,96 € 
PR-L1004-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 100, 400 V ks 13 165,65 € 
PR-L1006-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PR-L 100, 400 V ks  8 283,36 € 

PS-L
PS-L222-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 22, 400 V ks  474,70 € 
PS-L252-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 25, 400 V ks  542,29 € 
PS-L282-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 28, 400 V ks  723,70 € 
PS-L312-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 31, 400 V ks  821,12 € 
PS-L352-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 35, 400 V ks  1 125,81 € 
PS-L402-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 40, 400 V ks  1 397,64 € 
PS-L452-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 45, 400 V ks  1 994,82 € 
PS-L502-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 50, 400 V ks  3 132,72 € 
PS-L504-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 50, 400 V ks  1 551,26 € 
PS-L562-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 56, 400 V ks  4 129,92 € 
PS-L564-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 56, 400 V ks  2 345,21 € 
PS-L634-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 63, 400 V ks  2 894,34 € 
PS-L714-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 71, 400 V ks  4 519,52 € 
PS-L804-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 80, 400 V ks  5 059,74 € 
PS-L806-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 80, 400 V ks  4 125,15 € 
PS-L904-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 90, 400 V ks  8 410,91 € 
PS-L906-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PS-L 90, 400 V ks  5 126,65 € 

PV-L
PV-L352-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 35, 400 V ks  827,34 € 
PV-L382-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 38, 400 V ks  998,47 € 
PV-L402-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 40, 400 V ks  1 041,82 € 
PV-L452-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 45, 400 V ks  1 396,84 € 
PV-L502/A-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 50, 400 V ks  1 689,57 € 
PV-L502/B-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 50, 400 V ks  1 931,63 € 
PV-L552-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 55, 400 V ks  2 417,66 € 
PV-L562-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 56, 400 V ks  2 938,99 € 
PV-L632-T vysokotlaký radiální potrubní ventilátor PV-L 63, 400 V ks  3 354,35 € 
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VENTILÁTORY POŽÁRNÍ
CC-HT 

CC-HT** ** pro prodejní ceny prosím kontaktujte naše pobočky na poptání

FC-HT
FC-HT404-T střešní ventilátor FC-HT 40, požární provedení, 400 V ks  958,36 € 
FC-HT454-T střešní ventilátor FC-HT 45, požární provedení, 400 V ks  991,33 € 
FC-HT504-T střešní ventilátor FC-HT 50, požární provedení, 400 V ks  1 569,31 € 
FC-HT566-T střešní ventilátor FC-HT 56, požární provedení, 400 V ks  1 408,83 € 
FC-HT636-T střešní ventilátor FC-HT 63, požární provedení, 400 V ks  1 920,14 € 
FC-HT756-T střešní ventilátor FC-HT 75, požární provedení, 400 V ks  2 160,10 € 
FC-HT806-T střešní ventilátor FC-HT 80, požární provedení, 400 V ks  2 491,66 € 

Příslušenství FC-HT
CB40/45 pozední rám CB 40/45 pro FC-HT ks  59,16 € 
CB50/56 pozední rám CB 50/56 pro FC-HT ks  64,65 € 
CB63/71/75/80 pozední rám CB 63/71/75/80 pro FC-HT ks  70,81 € 

VENTILÁTORY PŘÍSLUŠENSTVÍ
R10, R10 T

2RV4110 regulátor otáček R10 do 1 A, na omítku ks  32,23 € 
2RV4112 regulátor otáček R10 do 1 A, pod omítku ks  32,23 € 
2RV4128 časový doběh R10 timer do 1 A, na omítku ks  58,96 € 

R10 AQS
2RV4130 čidlo kvality vzduchu R10 AQS do 1 A, na omítku ks  229,34 €

R10 HY
2RV4129 hygrostat R10 HY do 1 A, na omítku ks  73,85 €

R15
2RV4111 regulátor otáček R15 do 1,5 A, na omítku ks  47,53 € 
2RV4113 regulátor otáček R15 do 1,5 A, pod omítku ks  47,53 € 

RVS
2RV4042 regulátor otáček RVS do 0,5 A ks  39,62 €

RVS/R
2RV4030 regulátor otáček RVS/R do 0,5 A, reverze chodu ks  39,61 €
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RVS1
2RV4059 regulátor otáček RVS1 do 1,5 A ks  173,31 €

RLS
2RV4158 přepínač otáček RLS (min-max), ON/OFF, na omítku nebo pod omítku ks  40,58 € *

VRS
VRS0.5 elektronický regulátor otáček 0,5 A, 230 V ks  52,80 € 
VRS1.5 elektronický regulátor otáček 1,5 A, 230 V ks  66,70 € 
VRS2.5 elektronický regulátor otáček 2,5A, 230 V ks  80,60 € 
VRS4.0 elektronický regulátor otáček 4 A, 230 V ks  148,60 € 

VRT
VRTE-C regulátor otáček pro 1fázové motory 1 A (230 V) ks  114,50 € 
VRTE-1 regulátor otáček pro 1fázové motory 1,5 A (230 V) ks  124,90 € 
VRTE-3 regulátor otáček pro 1fázové motory 3,5 A, (230 V) ks  142,90 € 
VRTE-5 regulátor otáček pro 1fázové motory 5 A, (230 V) ks  197,00 € 
VRTE-7 regulátor otáček pro 1fázové motory 7,5 A, (230 V) ks  331,40 € 
VRTE-13 regulátor otáček pro 1fázové motory 13 A, (230 V) ks  479,10 € 
VRTT-1 regulátor otáček pro 3fázové motory 1,5 A, (400 V) ks  459,40 € 
VRTT-2 regulátor otáček pro 3fázové motory 2,5 A, (400 V) ks  496,90 € 
VRTT-4 regulátor otáček pro 3fázové motory 4 A, (400 V) ks  569,00 € 
VRTT-7 regulátor otáček pro 3fázové motory 8 A, (400 V) ks  856,30 € 
VRTT-11 regulátor otáček pro 3fázové motory 11 A, (400 V) ks  1 087,80 € 

VRD
VRDT-2 regulátor otáček pro 3fázové motory 2 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  746,00 € 
VRDT-4 regulátor otáček pro 3fázové motory 4 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  881,00 € 
VRDT-7 regulátor otáček pro 3fázové motory 7 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  1 201,30 € 
VRDT-11 regulátor otáček pro 3fázové motory 11 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  1 498,50 € 
VRDE-1,5 regulátor otáček pro 1fázové motory 1,5 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  381,50 € 
VRDE-3 regulátor otáček pro 1fázové motory 3 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  390,90 € 
VRDE-7 regulátor otáček pro 1fázové motory 7,5 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  551,80 € 
VRDE-13 regulátor otáček pro 1fázové motory 13,6 A, přepínání vysoké/nízké otáčky ks  683,80 € 

MS-EC
MS-EC regulátor otáček pro EC motory ks  68,80 € 

VR-PRM
VR-PRM tlakový regulátor, možnost ModBus, 230 V ks  970,40 € 

STRA1
STRA1-050L22 pětistupňová regulace otáček pro VCI, 5,0 A ks 177,40 € 
STRA1-075L22 pětistupňová regulace otáček pro VCI, 7,5 A ks 253,70 € 
STRA1-160L20 pětistupňová regulace otáček pro VCI, 16,0 A ks 703,70 € 
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OPEN-END
OE-M-AC3 řídící jednotka OPEN-END pro AC motory, SM regulaci, 3 rychlosti ks 212,70 € 
OE-M-AC5 řídící jednotka OPEN-END pro AC motory, SM regulaci, 5 rychlostí ks 225,50 € 

IC-C
IC-C-AC5-04 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks 855,60 € 
IC-C-AC5-07 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks 908,30 € 
IC-C-AC5-16 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks 970,80 € 
IC-S-AC5-04 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks 461,60 € 
IC-S-AC5-07 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks 493,50 € 
IC-S-AC5-16 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks 619,10 € 
IC-C-EC řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC ks 795,50 € 
IC-S-EC řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC ks 364,40 € 

SC-C
SC-C-AC5-04 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks 840,20 € 
SC-C-AC5-07 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks 964,40 € 
SC-C-AC5-16 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks 1 174,00 € 
SC-S-AC5-04 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks 475,40 € 
SC-S-AC5-07 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks 521,90 € 
SC-S-AC5-16 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks 712,30 € 
SC-C-EC řídící jednotka SC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro SAVANA EC ks 801,90 € 
SC-S-EC řídící jednotka SC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro SAVANA EC ks 409,50 € 

TIMER
KEP04-30 časový spínač na tlačítko 3 s – 30 min ks  15,82 € 
KEP04C časový spínač na vypínač 10 s – 6 min ks  17,79 € 
TM.UNI časový spínač 2 – 20 min ks  8,43 € 
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KOMPONENTY VZT

KRUHOVÉ KOMPONENTY
EOKO
EOKO bez integrované regulace

EOKO2-100-0,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,4 kW, 230 V ks 84,60 € 
EOKO2-100-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,8 kW, 230 V ks 94,60 € 
EOKO2-100-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,2 kW, 230 V ks 111,30 € 
EOKO2-100-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,6 kW, 230 V ks 118,10 € 
EOKO2-125-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 0,8 kW, 230 V ks 87,20 € 
EOKO2-125-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 1,6 kW, 230 V ks 110,50 € 
EOKO2-125-2,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 2,4 kW, 230 V ks 136,50 € 
EOKO2-160-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 0,8 kW, 230 V ks 102,00 € 
EOKO2-160-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,2 kW, 230 V ks 97,40 € 
EOKO2-160-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,6 kW, 230 V ks 119,60 € 
EOKO2-160-2,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 2,4 kW, 230 V ks 125,00 € 
EOKO2-160-5,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 5 kW, 400 V ks 150,40 € 
EOKO2-200-0,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 0,6 kW, 230 V ks 111,40 € 
EOKO2-200-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 1,2 kW, 230 V ks 96,50 € 
EOKO2-200-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 2 kW, 230 V ks 103,50 € 
EOKO2-200-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3 kW, 230 V ks 128,50 € 
EOKO2-200-3,6-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3,6 kW, 400 V ks 140,80 € 
EOKO2-200-5,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 5 kW, 400 V ks 135,20 € 
EOKO2-200-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 6 kW, 400 V ks 150,50 € 
EOKO2-250-0,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 0,6 kW, 230 V ks 107,30 € 
EOKO2-250-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 1,5 kW, 230 V ks 109,00 € 
EOKO2-250-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 2 kW, 230 V ks 115,50 € 
EOKO2-250-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 3 kW, 230 V ks 132,10 € 
EOKO2-250-4,5-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 4,5 kW, 400 V ks 155,60 € 
EOKO2-250-6,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks 148,90 € 
EOKO2-250-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks 175,90 € 
EOKO2-315-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 1,5 kW, 230 V ks 117,70 € 
EOKO2-315-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 2 kW, 230 V ks 117,00 € 
EOKO2-315-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 3 kW, 230 V ks 150,40 € 
EOKO2-315-6,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks 145,70 € 
EOKO2-315-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks 195,40 € 
EOKO2-315-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 9 kW, 400 V ks 191,60 € 
EOKO2-355-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 1,5 kW, 230 V ks 127,20 € 
EOKO2-355-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 3 kW, 230 V ks 138,80 € 
EOKO2-355-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 9 kW, 400 V ks 189,40 € 
EOKO2-355-12,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 12 kW, 400 V ks 207,10 € 
EOKO2-355-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 18 kW, 400 V ks 219,70 € 
EOKO2-400-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 9 kW, 400 V ks 207,10 € 
EOKO2-400-12,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 12 kW, 400 V ks 207,10 € 
EOKO2-400-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 18 kW, 400 V ks 241,00 € 
EOKO2-450-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 450 mm, 18 kW, 400 V ks 338,10 € 
EOKO2-500-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 500 mm, 18 kW, 400 V ks 324,00 € 
EOKO2-560-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 560 mm, 18 kW, 400 V ks 416,10 € 
EOKO2-630-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 630 mm, 18 kW, 400 V ks 419,50 € 

EOKO s integrovanou regulací
EOKO2-100-0,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,4 kW, 230 V ks 195,20 € 
EOKO2-100-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,8 kW, 230 V ks 208,40 € 
EOKO2-100-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,2 kW, 230 V ks 224,70 € 
EOKO2-100-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,6 kW, 230 V ks 227,10 € 
EOKO2-125-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 0,8 kW, 230 V ks 217,70 € 
EOKO2-125-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 1,6 kW, 230 V ks 227,10 € 
EOKO2-125-2,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 2,4 kW, 230 V ks 259,90 € 
EOKO2-160-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 0,8 kW, 230 V ks 223,00 € 
EOKO2-160-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,2 kW, 230 V ks 223,00 € 
EOKO2-160-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,6 kW, 230 V ks 236,80 € 
EOKO2-160-2,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 2,4 kW, 230 V ks 249,60 € 
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EOKO2-160-5,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 5 kW, 400 V ks 339,30 € 
EOKO2-200-0,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 0,6 kW, 230 V ks 226,20 € 
EOKO2-200-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 1,2 kW, 230 V ks 214,70 € 
EOKO2-200-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 2 kW, 230 V ks 217,70 € 
EOKO2-200-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3 kW, 230 V ks 254,50 € 
EOKO2-200-3,6-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3,6 kW, 400 V ks 634,50 € 
EOKO2-200-5,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 5 kW, 400 V ks 320,80 € 
EOKO2-200-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 6 kW, 400 V ks 656,60 € 
EOKO2-250-0,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 0,6 kW, 230 V ks 215,40 € 
EOKO2-250-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 1,5 kW, 230 V ks 223,70 € 
EOKO2-250-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 2 kW, 230 V ks 217,70 € 
EOKO2-250-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 3 kW, 230 V ks 251,60 € 
EOKO2-250-4,5-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 4,5 kW, 400 V ks 655,60 € 
EOKO2-250-6,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks 608,00 € 
EOKO2-250-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks 686,10 € 
EOKO2-315-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 1,5 kW, 230 V ks 244,60 € 
EOKO2-315-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 2 kW, 230 V ks 250,80 € 
EOKO2-315-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 3 kW, 230 V ks 272,80 € 
EOKO2-315-6,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks 259,90 € 
EOKO2-315-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks 716,70 € 
EOKO2-315-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 9 kW, 400 V ks 720,30 € 
EOKO2-355-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 1,5 kW, 230 V ks 489,30 € 
EOKO2-355-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 3 kW, 230 V ks 527,40 € 
EOKO2-355-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 9 kW, 400 V ks 695,50 € 
EOKO2-355-12,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 12 kW, 400 V ks 791,20 € 
EOKO2-355-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 18 kW, 400 V ks 981,70 € 
EOKO2-400-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 9 kW, 400 V ks 730,20 € 
EOKO2-400-12,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 12 kW, 400 V ks 698,10 € 
EOKO2-400-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 18 kW, 400 V ks 781,80 € 
EOKO2-450-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 450 mm, 18 kW, 400 V ks 1 141,90 € 
EOKO2-500-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 500 mm, 18 kW, 400 V ks 1 105,10 € 
EOKO2-560-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 560 mm, 18 kW, 400 V ks 1 280,60 € 
EOKO2-630-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 630 mm, 18 kW, 400 V ks 1 285,30 € 

Příslušenství EOKO
RV3-25 pulzní třífázový regulátor do 25 kW ks 385,20 € 
CKT kanálové teplotní čidlo ks 23,80 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 
CPTO prostorové teplotní čidlo s ovladačem ks 44,70 € 
PO protimrazová ochrana pro vodní výměníky tepla ks 205,80 € 
TV1-1/1 termostatický ventil ks 167,70 € 
TER-P prostorový termostat ks 23,00 € 
TER-K kanálový termostat ks 42,60 € 

FLK-B
FLK-B-100-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 100 mm, třída filtrace G4 ks 30,90 € 
FLK-B-125-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 125 mm, třída filtrace G4 ks 34,50 € 
FLK-B-160-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 160 mm, třída filtrace G4 ks 41,20 € 
FLK-B-200-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 200 mm, třída filtrace G4 ks 48,30 € 
FLK-B-250-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 250 mm, třída filtrace G4 ks 61,20 € 
FLK-B-315-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 315 mm, třída filtrace G4 ks 78,40 € 
FLK-B-355-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 355 mm, třída filtrace G4 ks 117,90 € 
FLK-B-400-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 400 mm, třída filtrace G4 ks 121,60 € 

Příslušenství FLK-B
G4-B-100P náhradní filtr pro FLK-B 100, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 2,70 € **
G4-B-125P náhradní filtr pro FLK-B 125, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 2,90 € **
G4-B-160P náhradní filtr pro FLK-B 160, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 4,00 € **
G4-B-200P náhradní filtr pro FLK-B 200, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 3,70 € **
G4-B-250P náhradní filtr pro FLK-B 250, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 4,40 € **
G4-B-315P náhradní filtr pro FLK-B 315, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 7,60 € **
G4-B-355P náhradní filtr pro FLK-B 355, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 9,10 € **
G4-B-400P náhradní filtr pro FLK-B 400, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks 9,10 € **
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FLK-K
FLK-K-125-150°C filtrační box krbový FLK-K, filtrační vložka z tahokovu, průměr napojení 150 mm, 

do 150°C
ks  61,12 € 

FLK-K-160-150°C filtrační box krbový FLK-K, filtrační vložka z tahokovu, průměr napojení 160 mm, 
do 150°C

ks  70,60 € 

FLF-A
FLF-A-160-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 160 mm, třída filtrace F7 ks 96,60 € 
FLF-A-200-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 200 mm, třída filtrace F7 ks 102,90 € 
FLF-A-250-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 250 mm, třída filtrace F7 ks 143,30 € 
FLF-A-315-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 315 mm, třída filtrace F7 ks 144,30 € 
FLF-A-400-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 400 mm, třída filtrace F7 ks 219,30 € 

Příslušenství FLF-A
EU7-160A náhradní filtr pro FLF-A 160, třída filtrace F7 ks 21,30 € **
EU7-200A náhradní filtr pro FLF-A 200, třída filtrace F7 ks 21,30 € **
EU7-250A náhradní filtr pro FLF-A 250, třída filtrace F7 ks 29,60 € **
EU7-315A náhradní filtr pro FLF-A 315, třída filtrace F7 ks 29,60 € **
EU7-400A náhradní filtr pro FLF-A 400, třída filtrace F7 ks 39,40 € **

RAD 2
RAD2/100/50-100 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 100, 50–100 m³/h ks  21,11 € 
RAD2/125/50-100 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 125, 50–100 m³/h ks  23,92 € 
RAD2/125/100-180 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 125, 100–180 m³/h ks  23,92 € 
RAD2/160/50-100 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 160, 50–100 m³/h ks  35,46 € 
RAD2/160/100-180 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 160, 100–180 m³/h ks  35,46 € 
RAD2/200/100-180 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 200, 100–180 m³/h ks  53,75 € 
RAD2/200/180-300 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 200, 180–300 m³/h ks  53,75 € 
RAD2/200/300-500 regulátor průtoku vzduchu RAD 2, velikost 200, 300–500 m³/h ks  53,75 € 

IRIS
IRIS080 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 80 mm ks  32,61 € 
IRIS100 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 100 mm ks  32,61 € 
IRIS125 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 125 mm ks  34,84 € 
IRIS160 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 160 mm ks  36,02 € 
IRIS200 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 200 mm ks  40,60 € 
IRIS250 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 250 mm ks  61,93 € 
IRIS315 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 315 mm ks  86,67 € 
IRIS400 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 400 mm ks  189,12 € 
IRIS500 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 500 mm ks  343,33 € 
IRIS630 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 630 mm ks  419,32 € 
IRIS800 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 800 mm ks  1 070,00 € 

KSK, KSP
KSK-100 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 100 mm ks 19,20 € 
KSK-125 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 125 mm ks 20,00 € 
KSK-150 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 150 mm ks 20,50 € 
KSK-160 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 160 mm ks 21,80 € 
KSK-200 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 120 mm ks 23,60 € 
KSK-250 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 250 mm ks 29,50 € 
KSK-315 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 315 mm ks 33,10 € 
KSK-355 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 355 mm ks 39,40 € 
KSK-400 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 400 mm ks 62,30 € 
KSK-450 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 450 mm ks 71,00 € 
KSK-500 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 500 mm ks 80,80 € 
KSP-100 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 100 mm ks 12,40 € 
KSP-125 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 125 mm ks 13,20 € 
KSP-150 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 150 mm ks 13,70 € 
KSP-160 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 160 mm ks 14,90 € 
KSP-200 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 200 mm ks 17,20 € 

Příslušenství KSK, KSP
TD-04-230-1 servopohon 4 nm, 230 V ks 82,00 € 
LM230A servopohon 4 nm, 230 V ks  98,84 € 
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KRT-K
KRT-K-100 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 100 mm ks 41,50 € 
KRT-K-125 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 125 mm ks 43,10 € 
KRT-K-150 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 150 mm ks 45,50 € 
KRT-K-160 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 160 mm ks 46,50 € 
KRT-K-200 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 200 mm ks 52,00 € 
KRT-K-250 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 250 mm ks 60,60 € 
KRT-K-315 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 315 mm ks 85,90 € 
KRT-K-355 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 355 mm ks 96,00 € 
KRT-K-400 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 400 mm ks 105,10 € 

Příslušenství KRT-K
TD-04-230-1 servopohon 4 nm, 230 V ks 82,00 € 
LM230A servopohon 4 nm, 230 V ks  98,84 € 

RSKR-Z
RSKR-Z-100 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 100 mm ks 7,90 € 
RSKR-Z-125 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 125 mm ks 9,00 € 
RSKR-Z-150 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 150 mm ks 10,50 € 
RSKR-Z-160 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 160 mm ks 10,50 € 
RSKR-Z-180 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 180 mm ks 12,20 € 
RSKR-Z-200 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 200 mm ks 12,70 € 
RSKR-Z-250 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 250 mm ks 17,20 € 
RSKR-Z-315 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 315 mm ks 20,30 € 
RSKR-Z-355 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 355 mm ks 43,00 € 
RSKR-Z-400 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 400 mm ks 47,00 € 
RSKR-Z-450 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 450 mm ks 67,10 € 
RSKR-Z-500 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 500 mm ks 74,50 € 
RSKR-Z-560 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 560 mm ks 80,40 € 
RSKR-Z-630 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 630 mm ks 87,20 € 

RSKT
RSKT-100 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 100 mm ks 9,30 € 
RSKT-125 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 125 mm ks 10,50 € 
RSKT-150 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 150 mm ks 12,10 € 
RSKT-160 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 160 mm ks 13,60 € 
RSKT-200 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 200 mm ks 15,80 € 

SPT-GLX
SPT-GLX-100-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 100 mm, délka 0,5 m ks 40,20 € 
SPT-GLX-100-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 100 mm, délka 1,0 m ks 53,60 € 
SPT-GLX-125-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 125 mm, délka 0,5 m ks 44,30 € 
SPT-GLX-125-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 125 mm, délka 1,0 m ks 56,50 € 
SPT-GLX-160-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 160 mm, délka 0,5 m ks 45,20 € 
SPT-GLX-160-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 160 mm, délka 1,0 m ks 64,40 € 
SPT-GLX-200-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 200 mm, délka 0,5 m ks 55,30 € 
SPT-GLX-200-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 200 mm, délka 1,0 m ks 71,70 € 
SPT-GLX-250-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 250 mm, délka 0,5 m ks 55,80 € 
SPT-GLX-250-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 250 mm, délka 1,0 m ks 83,30 € 
SPT-GLX-315-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 315 mm, délka 0,5 m ks 70,60 € 
SPT-GLX-315-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 315 mm, délka 1,0 m ks 98,20 € 
SPT-GLX-355-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 355 mm, délka 0,5 m ks 75,40 € 
SPT-GLX-355-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 355 mm, délka 1,0 m ks 112,80 € 
SPT-GLX-400-0,5 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 400 mm, délka 0,5 m ks 95,00 € 
SPT-GLX-400-1,0 tlumič hluku SPT-GLX, průměr napojení 400 mm, délka 1,0 m ks 127,30 € 

MK
MK-100 spojovací manžeta, průměr 100 mm ks 3,10 € 
MK-125 spojovací manžeta, průměr 125 mm ks 3,70 € 
MK-150 spojovací manžeta, průměr 150 mm ks 4,00 € 
MK-160 spojovací manžeta, průměr 160 mm ks 4,20 € 
MK-200 spojovací manžeta, průměr 200 mm ks 4,70 € 
MK-250 spojovací manžeta, průměr 250 mm ks 5,60 € 
MK-315 spojovací manžeta, průměr 315 mm ks 6,30 € 
MK-355 spojovací manžeta, průměr 355 mm ks 6,90 € 
MK-400 spojovací manžeta, průměr 400 mm ks 7,60 € 
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BSV
BSV-100 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 100 mm ks  10,20 € 
BSV-125 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 125 mm ks  9,90 € 
BSV-160 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 160 mm ks  10,80 € 
BSV-200 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 200 mm ks  13,20 € 
BSV-250 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 250 mm ks  14,30 € 
BSV-315 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 315 mm ks  26,40 € 
BSV-355 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 355 mm ks  50,70 € 
BSV-400 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 400 mm ks  45,30 € 

YG
YG-100 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 100 mm ks  35,20 € 
YG-125 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 125 mm ks  40,50 € 
YG-160 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 160 mm ks  55,40 € 
YG-200 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 200 mm ks  67,70 € 
YG-250 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 250 mm ks  118,40 € 
YG-315 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 315 mm ks  165,60 € 

ČTYŘHRANNÉ KOMPONENTY
EO-A1

EO-A1-40x20/6 elektrický ohřívač EO 400x200 mm, 6 kW, 400 V ks 198,50 € 
EO-A1-40x20/14 elektrický ohřívač EO 400x200 mm, 14 kW, 400 V ks 288,40 € 
EO-A1-50x25/8 elektrický ohřívač EO 500X250 mm, 8 kW, 400 V ks 245,60 € 
EO-A1-50x25/22 elektrický ohřívač EO 500x250 mm, 22 kW, 400 V ks 430,60 € 
EO-A1-50x30/8 elektrický ohřívač EO 500x300 mm, 8 kW, 400 V ks 249,10 € 
EO-A1-50x30/22 elektrický ohřívač EO 500x300 mm, 22 kW, 400 V ks 431,90 € 
EO-A1-60x30/14 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 14 kW, 400 V ks 349,50 € 
EO-A1-60x30/22 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 22 kW, 400 V ks 447,60 € 
EO-A1-60x30/30 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 30 kW, 400 V ks 545,10 € 
EO-A1-60x35/14 elektrický ohřívač EO 600x350 mm, 14 kW, 400 V ks 351,70 € 
EO-A1-60x35/30 elektrický ohřívač EO 600x350 mm, 30 kW, 400 V ks 547,20 € 
EO-A1-70x40/16 elektrický ohřívač EO 700x400 mm, 16 kW, 400 V ks 419,00 € 
EO-A1-70x40/30 elektrický ohřívač EO 700X400 mm, 30 kW, 400 V ks 601,40 € 
EO-A1-80x50/16 elektrický ohřívač EO 800x500 mm, 16 kW, 400 V ks 429,50 € 
EO-A1-80x50/30 elektrický ohřívač EO 800x500 mm, 30 kW, 400 V ks 713,10 € 

MLKR
MLKR-250x150 čtyřhranná klapka MLKR 250x150 mm ks 94,00 € 
MLKR-300x200 čtyřhranná klapka MLKR 300x200 mm ks 100,00 € 
MLKR-400x200 čtyřhranná klapka MLKR 400x200 mm ks 99,80 € 
MLKR-400x250 čtyřhranná klapka MLKR 400x250 mm ks 120,00 € 
MLKR-400x405 čtyřhranná klapka MLKR 400x405 mm ks 127,00 € 
MLKR-450x400 čtyřhranná klapka MLKR 450x400 mm ks 134,50 € 
MLKR-500x250 čtyřhranná klapka MLKR 500x250 mm ks 114,70 € 
MLKR-500x300 čtyřhranná klapka MLKR 500x300 mm ks 133,20 € 
MLKR-500x500 čtyřhranná klapka MLKR 500x500 mm ks 151,50 € 
MLKR-600x300 čtyřhranná klapka MLKR 600x300 mm ks 143,00 € 
MLKR-600x350 čtyřhranná klapka MLKR 600x350 mm ks 148,30 € 
MLKR-600x400 čtyřhranná klapka MLKR 600x400 mm ks 192,80 € 
MLKR-600x505 čtyřhranná klapka MLKR 600x505 mm ks 193,10 € 
MLKR-700x400 čtyřhranná klapka MLKR 700x400 mm ks 188,90 € 
MLKR-700x500 čtyřhranná klapka MLKR 700x500 mm ks 201,60 € 
MLKR-800x500 čtyřhranná klapka MLKR 800x500 mm ks 229,30 € 
MLKR-1000x500 čtyřhranná klapka MLKR 1000x500 mm ks 262,10 € 
MLKR-1000x600 čtyřhranná klapka MLKR 1000x600 mm ks 305,70 € 
MLKR-1200x605 čtyřhranná klapka MLKR 1200x605 mm ks 273,30 € 

Příslušenství MLKR
TD-04-230-1 servopohon 4 nm, 230 V ks 82,00 € 
LM230A servopohon 4 nm, 230 V ks  98,84 € 
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TH
TH-400x200 tlumič hluku TH 400x200 mm, délka 1,0 m ks  111,19 € 
TH-500x250 tlumič hluku TH 500x250 mm, délka 1,0 m ks  163,74 € 
TH-500x300 tlumič hluku TH 500x300 mm, délka 1,0 m ks  177,71 € 
TH-600x300 tlumič hluku TH 600x300 mm, délka 1,0 m ks  194,22 € 
TH-600x350 tlumič hluku TH 600x350 mm, délka 1,0 m ks  202,77 € 
TH-700x400 tlumič hluku TH 700x400 mm, délka 1,0 m ks  264,81 € 
TH-800x500 tlumič hluku TH 800x500 mm, délka 1,0 m ks  299,78 € 
TH-1000x500 tlumič hluku TH 1000x500 mm, délka 1,0 m ks  363,79 € 

PDZ-Z
PDZ-Z-200x200 protidešťová žaluzie PDZ-Z 200x200 mm, materiál pozink ks 26,30 € 
PDZ-Z-300x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 300x300 mm, materiál pozink ks 38,70 € 
PDZ-Z-400x200 protidešťová žaluzie PDZ-Z 400x200 mm, materiál pozink ks 36,40 € 
PDZ-Z-400x400 protidešťová žaluzie PDZ-Z 400x400 mm, materiál pozink ks 46,00 € 
PDZ-Z-500x250 protidešťová žaluzie PDZ-Z 500x250 mm, materiál pozink ks 41,40 € 
PDZ-Z-500x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 500x300 mm, materiál pozink ks 44,30 € 
PDZ-Z-600x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 600x300 mm, materiál pozink ks 46,00 € 
PDZ-Z-600x350 protidešťová žaluzie PDZ-Z 600x350 mm, materiál pozink ks 50,60 € 
PDZ-Z-700x400 protidešťová žaluzie PDZ-Z 700x400 mm, materiál pozink ks 55,20 € 
PDZ-Z-800x500 protidešťová žaluzie PDZ-Z 800x500 mm, materiál pozink ks 64,00 € 
PDZ-Z-1000x500 protidešťová žaluzie PDZ-Z 1000x500 mm, materiál pozink ks 72,90 € 

PLASTOVÉ ŽALUZIE
WSK-10/12, WSK-S-16

WSK-10-04 plastová samočinná žaluzie WSK-10 – bílá ks 7,51 €
WSK-12-02 plastová samočinná žaluzie WSK-12 – šedá ks 11,49 €
WSK-12-04 plastová samočinná žaluzie WSK-12 – bílá ks 11,49 €
WSK-15-02 plastová samočinná žaluzie WSK-15 – šedá ks 27,23 €
WSK-S-16-04 plastová samočinná žaluzie WSK-16 – bílá ks 19,60 €

WSK-15-50
WSK-20-02 plastová samočinná žaluzie WSK-20 – šedá ks 32,17 €
WSK-25-02 plastová samočinná žaluzie WSK-25 – šedá ks 33,25 €
WSK-30-02 plastová samočinná žaluzie WSK-30 – šedá ks 36,22 €
WSK-35-02 plastová samočinná žaluzie WSK-35 – šedá ks 40,84 €
WSK-40-02 plastová samočinná žaluzie WSK-40 – šedá ks 43,82 €
WSK-45-02 plastová samočinná žaluzie WSK-45 – šedá ks 58,88 €

WSK-55-110
WSK-50-02 plastová samočinná žaluzie WSK-50 – šedá ks 75,50 €
WSK-55-02 plastová samočinná žaluzie WSK-55 – šedá ks 102,77 €
WSK-65-02 plastová samočinná žaluzie WSK-65 – šedá ks 108,76 €
WSK-70-02 plastová samočinná žaluzie WSK-70 – šedá ks 179,24 €
WSK-71-02 plastová samočinná žaluzie WSK-71 – šedá ks 180,68 €
WSK-75-02 plastová samočinná žaluzie WSK-75 – šedá ks 196,91 €
WSK-80-02 plastová samočinná žaluzie WSK-80 – šedá ks 213,05 €
WSK-85-02 plastová samočinná žaluzie WSK-85 – šedá ks 229,20 €
WSK-90-02 plastová samočinná žaluzie WSK-90 – šedá ks 245,42 €
WSK-95-02 plastová samočinná žaluzie WSK-95 – šedá ks 261,53 €
WSK-100-02 plastová samočinná žaluzie WSK-100 – šedá ks 321,04 €

WSK-EX
WSK-15-EX plastová samočinná žaluzie WSK-15-EX, černá ks 124,26 €
WSK-20-EX plastová samočinná žaluzie WSK-20-EX, černá ks 143,90 €
WSK-25-EX plastová samočinná žaluzie WSK-25-EX, černá ks 157,55 €
WSK-30-EX plastová samočinná žaluzie WSK-30-EX, černá ks 171,16 €
WSK-35-EX plastová samočinná žaluzie WSK-35-EX, černá ks 184,74 €
WSK-40-EX plastová samočinná žaluzie WSK-40-EX, černá ks 195,46 €
WSK-45-EX plastová samočinná žaluzie WSK-45-EX, černá ks 255,66 €
WSK-50-EX plastová samočinná žaluzie WSK-50-EX, černá ks 321,81 €
WSK-55-EX plastová samočinná žaluzie WSK-55-EX, černá ks 443,86 €
WSK-65-EX plastová samočinná žaluzie WSK-65-EX, černá ks 455,54 €



59Práva na změny vyhrazena.

 kOMpOnenty Vzt  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

WFK
WFK-15-02 protidešťová žaluzie WFK-15 – šedá ks 30,20 €
WFK-20-02 protidešťová žaluzie WFK-20 – šedá ks 34,78 €
WFK-25-02 protidešťová žaluzie WFK-25 – šedá ks 37,79 €
WFK-30-02 protidešťová žaluzie WFK-30 – šedá ks 40,84 €
WFK-35-02 protidešťová žaluzie WFK-35 – šedá ks 43,82 €
WFK-40-02 protidešťová žaluzie WFK-40 – šedá ks 46,83 €
WFK-45-02 protidešťová žaluzie WFK-45 – šedá ks 61,97 €
WFK-50-02 protidešťová žaluzie WFK-50 – šedá ks 77,11 €
WFK-55-02 protidešťová žaluzie WFK-55 – šedá ks 105,82 €
WFK-65-02 protidešťová žaluzie WFK-65 – šedá ks 113,33 €
WFK-71-02 protidešťová žaluzie WFK-71 – šedá ks 204,26 €
WFK-75-02 protidešťová žaluzie WFK-75 – šedá ks 212,37 €

REGULACE VODY
TV1-1/1

TV1-1/1 termostatický ventil, kvs 4,2 ks 167,70 € 

ZV
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20 ks 157,70 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20 ks 231,40 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, DN 20 ks 189,20 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN 20 ks 334,50 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, DN 20 ks 149,90 € 

ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks 342,50 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25 ks 342,50 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 20 ks 370,10 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks 462,60 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32 ks 642,00 € 

RT-3
RT-3-07 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7 ks 176,50 € 
RT-3-11 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 11 ks 165,40 € 
RT-3-15 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 15 ks 173,10 € 

SMU2
SMU2-024-00,6-SC směšovací ventil, kv 0,6, s obtokem, 24 V ks 600,80 € 
SMU2-024-00,6-WO směšovací ventil, kv 0,6, bez obtoku, 24 V ks 494,00 € 
SMU2-024-01,6-SC směšovací ventil, kv 1,6, s obtokem, 24 V ks 600,60 € 
SMU2-024-01,6-WO směšovací ventil, kv 1,6, bez obtoku, 24 V ks 494,00 € 
SMU2-024-02,5-SC směšovací ventil, kv 2,5, s obtokem, 24 V ks 600,60 € 
SMU2-024-02,5-WO směšovací ventil, kv 2,5, bez obtoku, 24 V ks 494,80 € 
SMU2-024-04,0-SC směšovací ventil, kv 4,0, s obtokem, 24 V ks 600,80 € 
SMU2-024-04,0-WO směšovací ventil, kv 4,0, bez obtoku, 24 V ks 494,00 € 
SMU2-024-06,3-SC směšovací ventil, kv 6,3, s obtokem, 24 V ks 695,80 € 
SMU2-024-06,3-WO směšovací ventil, kv 6,3, bez obtoku, 24 V ks 508,90 € 
SMU2-024-12,0-SC směšovací ventil, kv 12,0, s obtokem, 24 V ks 695,60 € 
SMU2-024-12,0-WO směšovací ventil, kv 12,0, bez obtoku, 24 V ks 686,80 € 
SMU2-024-24,0-SC směšovací ventil, kv 24,0, s obtokem, 24 V ks 983,30 € 
SMU2-024-24,0-WO směšovací ventil, kv 24,0, bez obtoku, 24 V ks 686,80 € 
SMU2-230-00,6-SC směšovací ventil, kv 0,6, s obtokem, 230 V ks 541,70 € 
SMU2-230-00,6-WO směšovací ventil, kv 0,6, bez obtoku, 230 V ks 434,90 € 
SMU2-230-01,6-SC směšovací ventil, kv 1,6, s obtokem, 230 V ks 541,70 € 
SMU2-230-01,6-WO směšovací ventil, kv 1,6, bez obtoku, 230 V ks 434,90 € 
SMU2-230-02,5-SC směšovací ventil, kv 2,5, s obtokem, 230 V ks 541,70 € 
SMU2-230-02,5-WO směšovací ventil, kv 2,5, bez obtoku, 230 V ks 434,90 € 
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SMU2-230-04,0-SC směšovací ventil, kv 4,0, s obtokem, 230 V ks 541,70 € 
SMU2-230-04,0-WO směšovací ventil, kv 4,0, bez obtoku, 230 V ks 434,90 € 
SMU2-230-06,3-SC směšovací ventil, kv 6,3, s obtokem, 230 V ks 636,60 € 
SMU2-230-06,3-WO směšovací ventil, kv 6,3, bez obtoku, 230 V ks 449,70 € 
SMU2-230-12,0-SC směšovací ventil, kv 12,0, s obtokem, 230 V ks 636,60 € 
SMU2-230-12,0-WO směšovací ventil, kv 12,0, bez obtoku, 230 V ks 449,70 € 
SMU2-230-24,0-SC směšovací ventil, kv 24,0, s obtokem, 230 V ks 924,30 € 
SMU2-230-24,0-WO směšovací ventil, kv 24,0, bez obtoku, 230 V ks 627,70 € 

REGULACE ELEKTRICKÉHO OHŘEVU
RV3-25

RV3-25 pulzní třífázový regulátor do 25 kW ks 385,20 € 

SERVOPOHONY
TD-04-230-1 servopohon 4 Nm, 230 V ks 82,00 € 

LF230 servopohon 4 Nm, s pružinou, 230 V ks  183,01 € 

LF230-S servopohon 4 Nm, s pružinou, nastavitelný pomocný spínač, signalizace polohy, 230 V ks  208,35 € 

LM230A servopohon 5 Nm, bez pružiny, 230 V ks  98,84 € 

LM230A-S servopohon 5Nm, bez pružiny, nastavitelný pomocný spínač, signalizace polohy, 230 V ks  112,73 € 

LM24A servopohon 5 Nm, bez pružiny, 24 V ks  98,84 € 

LM24A-S servopohon 5 Nm, bez pružiny, nastavitelný pomocný spínač, signalizace polohy, 24 V ks  112,73 € 

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČIDLA
TER-K kanálový termostat TER-K ks 42,60 € 
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TER-P prostorový termostat TER-P ks 23,00 € 

P12L1000 kanálové teplotní čidlo ks 87,00 € 

P10L1000 prostorové teplotní čidlo ks 39,60 € 

CKT kanálové teplotní čidlo ks 23,80 € 

CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks 36,60 € 

CPTO prostorové teplotní čidlo s ovladačem ks 44,70 € 

PS-1003 PIR čidlo, pracovní úhel 90°, dosah 12 m ks 41,60 € 

CI-CO2-R prostorové čidlo CO2, analogové, napěťový výstup 0-10V ks 235,70 € 

CI-CO2-M prostorové čidlo CO2, analogové, napěťový výstup 0-10V, s ModBus RTU komunikací ks 239,00 € 

CI-RH-R čidlo vlhkosti, analogové, napěťový výstup 0-10V ks 134,90 € 

CI-RH-M čidlo vlhkosti, analogové, napěťový výstup 0-10V, s ModBus RTU komunikací ks 150,10 € 

CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 pro ALFA-C, ALFA 95 FLAT, ALFA 85, ALFA 95, 0–10 V , 0–2000 ppm ks 591,00 € 
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CI-LCN-FTK140 VV kanálové čidlo relativní vlhkosti pro AHAL4, HRFL, HR95, HR85, 0–10 V ks 254,40 € 

AQS MULTI
VMC-02VJ04 centrální modul pro bezdrátová čidla ks 126,70 € 

VMS-02C05 bezdrátové čidlo CO2, 0–2000 ppm ks 256,50 € 

VMS-02HB04 bezdrátové čidlo RH, 0–100% ks 132,90 € 

VMN-02LM04 bezdrátový 4polohový přepínač ks 71,90 € 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DK1 dveřní kontakt 12 V, 30 mA ks 9,60 € 

DK-B-3 dveřní kontakt ks 26,30 € 

DS-2 dveřní spínač ks 63,20 € 

SH spínací hodiny, denní a týdenní program ks 31,70 € 

PO protimrazová ochrana ks 205,80 € 

DM-SET-05-5 diferenční tlakový spínač 50–500 Pa ks 62,80 € 



63Práva na změny vyhrazena.

 VzducHOVOdy  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

VZDUCHOVODY

POTRUBÍ, HADICE
SPIRO

SPIRO080/3 pozinkované potrubí 80 mm x 3 m ks  10,20 € 
SPIRO100/3 pozinkované potrubí 100 mm x 3 m ks  11,30 € 
SPIRO125/3 pozinkované potrubí 125 mm x 3 m ks  14,05 € 
SPIRO150/3 pozinkované potrubí 150 mm x 3 m ks  17,40 € 
SPIRO160/3 pozinkované potrubí 160 mm x 3 m ks  18,40 € 
SPIRO180/3 pozinkované potrubí 180 mm x 3 m ks  22,50 € 
SPIRO200/3 pozinkované potrubí 200 mm x 3 m ks  24,20 € 
SPIRO225/3 pozinkované potrubí 225 mm x 3 m ks  28,10 € 
SPIRO250/3 pozinkované potrubí 250 mm x 3 m ks  29,50 € 
SPIRO280/3 pozinkované potrubí 280 mm x 3 m ks  37,10 € 
SPIRO315/3 pozinkované potrubí 315 mm x 3 m ks  38,80 € 
SPIRO355/3 pozinkované potrubí 355 mm x 3 m ks  50,30 € 
SPIRO400/3 pozinkované potrubí 400 mm x 3 m ks  55,60 € 
SPIRO450/3 pozinkované potrubí 450 mm x 3 m ks  67,00 € 
SPIRO500/3 pozinkované potrubí 500 mm x 3 m ks  72,30 € 
SPIRO560/3 pozinkované potrubí 560 mm x 3 m ks  83,20 € 
SPIRO630/3 pozinkované potrubí 630 mm x 3 m ks  93,00 € 

SEMIVAC
SV080/1 Al hadice jednovrstvá Semivac, 80 mm x 1 m ks 1,80 € 
SV080/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 80 mm x 3 m ks 3,90 € 
SV080/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 80 mm x 5 m ks 6,50 € 
SV100/1 Al hadice jednovrstvá Semivac, 100 mm x 1 m ks 2,40 € 
SV100/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 100 mm x 3 m ks 4,80 € 
SV100/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 100 mm x 5 m ks 8,00 € 
SV120/1 Al hadice jednovrstvá Semivac, 120 mm x 1 m ks 2,70 € 
SV120/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 120 mm x 3 m ks 7,20 € 
SV120/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 120 mm x 5 m ks 11,70 € 
SV125/1 Al hadice jednovrstvá Semivac, 125 mm x 1 m ks 2,80 € 
SV125/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 125 mm x 3 m ks 5,80 € 
SV125/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 125 mm x 5 m ks 9,40 € 
SV150/1 Al hadice jednovrstvá Semivac, 150 mm x 1 m ks 3,00 € 
SV150/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 150 mm x 3 m ks 7,00 € 
SV150/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 150 mm x 5 m ks 11,40 € 
SV160/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 160 mm x 3 m ks 7,60 € 
SV160/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 160 mm x 5 m ks 12,40 € 
SV200/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 200 mm x 3 m ks 9,70 € 
SV200/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 200 mm x 5 m ks 15,70 € 
SV250/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 250 mm x 3 m ks 14,50 € 
SV250/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 250 mm x 5 m ks 21,70 € 
SV315/3 Al hadice jednovrstvá Semivac, 315 mm x 3 m ks 19,10 € 
SV315/5 Al hadice jednovrstvá Semivac, 315 mm x 5 m ks 28,40 € 

ALUVAC 45
DA45082 hliníková hadice Aluvac 45, 82 mm x 10 m ks  10,91 € 
DA45102 hliníková hadice Aluvac 45, 102 mm x 10 m ks  10,70 € 
DA45127 hliníková hadice Aluvac 45, 127 mm x 10 m ks  12,59 € 
DA45152 hliníková hadice Aluvac 45, 152 mm x 10 m ks  16,30 € 
DA45160 hliníková hadice Aluvac 45, 160 mm x 10 m ks  16,31 € 
DA45203 hliníková hadice Aluvac 45, 203 mm x 10 m ks  18,43 € 
DA45254 hliníková hadice Aluvac 45, 254 mm x 10 m ks  24,62 € 
DA45315 hliníková hadice Aluvac 45, 315 mm x 10 m ks  30,99 € 
DA45356 hliníková hadice Aluvac 45, 356 mm x 10 m ks  42,86 € 
DA45406 hliníková hadice Aluvac 45, 406 mm x 10 m ks  51,34 € 
DA45457 hliníková hadice Aluvac 45, 457 mm x 10 m ks  69,89 € 
DA45508 hliníková hadice Aluvac 45, 508 mm x 10 m ks  75,57 € 
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ALUVAC 112
DA112082 Aluvac 112, 82 mm x 10 m ks  15,27 € 
DA112102 Aluvac 112, 102 mm x 10 m ks  15,44 € 
DA112127 Aluvac 112, 127 mm x 10 m ks  19,09 € 
DA112152 Aluvac 112, 152 mm x 10 m ks  26,80 € 
DA112160 Aluvac 112, 160 mm x 10 m ks  24,57 € 
DA112203 Aluvac 112, 203 mm x 10 m ks  32,14 € 
DA112254 Aluvac 112, 254 mm x 10 m ks  41,53 € 
DA112315 Aluvac 112, 315 mm x 10 m ks  53,26 € 
DA112356 Aluvac 112, 356 mm x 10 m ks  68,53 € 
DA112406 Aluvac 112, 406 mm x 10 m ks  78,94 € 
DA112457 Aluvac 112, 457 mm x 10 m ks  89,90 € 
DA112508 Aluvac 112, 508 mm x 10 m ks  99,36 € 

ISOVAC 25
DI082 Isovac 25, 82 mm x 10 m ks  31,85 € 
DI102 Isovac 25, 102 mm x 10 m ks  30,41 € 
DI127 Isovac 25, 127 mm x 10 m ks  36,58 € 
DI152 Isovac 25, 152 mm x 10 m ks  41,25 € 
DI160 Isovac 25, 160 mm x 10 m ks  43,85 € 
DI203 Isovac 25, 203 mm x 10 m ks  51,99 € 
DI254 Isovac 25, 254 mm x 10 m ks  67,01 € 
DI315 Isovac 25, 315 mm x 10 m ks  82,48 € 
DI356 Isovac 25, 356 mm x 10 m ks  96,46 € 
DI406 Isovac 25, 406 mm x 10 m ks  124,61 € 
DI457 Isovac 25, 457 mm x 10 m ks  147,67 € 
DI508 Isovac 25, 508 mm x 10 m ks  176,74 € 

ISOVAC 50
DI50127 Isovac 50, 127 mm x 7,5 m ks  53,07 € 
DI50152 Isovac 50, 152 mm x 7,5 m ks  57,73 € 
DI50160 Isovac 50, 160 mm x 7,5 m ks  51,01 € 

ISOVAC 25-112
DIX127 Isovac 25-112, 127 mm x 10 m, do 250 °C ks  59,97 € 
DIX152 Isovac 25-112, 152 mm x 10 m, do 250 °C ks  74,92 € 
DIX160 Isovac 25-112, 160 mm x 10 m, do 250 °C ks  76,93 € 

SONOVAC 25
DS082 Sonovac 25, 82 mm x 10 m ks  34,82 € 
DS102 Sonovac 25, 102 mm x 10 m ks  31,65 € 
DS127 Sonovac 25, 127 mm x 10 m ks  38,14 € 
DS152 Sonovac 25, 152 mm x 10 m ks  42,94 € 
DS160 Sonovac 25, 160 mm x 10 m ks  45,81 € 
DS180 Sonovac 25, 180 mm x 10 m ks  52,24 € 
DS203 Sonovac 25, 203 mm x 10 m ks  53,92 € 
DS254 Sonovac 25, 254 mm x 10 m ks  69,16 € 
DS315 Sonovac 25, 315 mm x 10 m ks  87,82 € 
DS356 Sonovac 25, 356 mm x 10 m ks  99,58 € 
DS406 Sonovac 25, 406 mm x 10 m ks  128,23 € 
DS457 Sonovac 25, 457 mm x 10 m ks  152,28 € 
DS508 Sonovac 25, 508 mm x 10 m ks  180,48 € 

SONOVAC 50
DS50127 Sonovac 50, 127 mm x 7,5 m ks  64,93 € 
DS50160 Sonovac 50, 160 mm x 7,5 m ks  68,36 € 
DS50203 Sonovac 50, 203 mm x 7,5 m ks  77,92 € 
DS50254 Sonovac 50, 254 mm x 7,5 m ks  94,24 € 
DS50315 Sonovac 50, 315 mm x 7,5 m ks  121,34 € 
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CONNECTDEC
CONNECTDEC – vnitřní/vnitřní – gumové těsnění na obou koncích

DCO25080/MM CONNECTDECT, 80 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  44,70 € 
DCO25100/MM CONNECTDECT, 100 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  49,94 € 
DCO25125/MM CONNECTDECT, 125 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  51,87 € 
DCO25150/MM CONNECTDECT, 150 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  55,30 € 
DCO25160/MM CONNECTDECT, 160 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  56,12 € 
DCO25180/MM CONNECTDECT, 180 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  62,17 € 
DCO25200/MM CONNECTDECT, 200 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  67,19 € 
DCO25250/MM CONNECTDECT, 250 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  76,31 € 
DCO25315/MM CONNECTDECT, 315 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  78,96 € 

CONNECTDEC – vnitřní/vnější – gumové těsnění na jednom konci
DCO25080/MF CONNECTDECT, 80 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  41,45 € 
DCO25100/MF CONNECTDECT, 100 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  46,51 € 
DCO25125/MF CONNECTDECT, 125 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  48,54 € 
DCO25150/MF CONNECTDECT, 150 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  51,57 € 
DCO25160/MF CONNECTDECT, 160 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  52,48 € 
DCO25180/MF CONNECTDECT, 180 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  57,59 € 
DCO25200/MF CONNECTDECT, 200 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  62,99 € 
DCO25250/MF CONNECTDECT, 250 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  71,39 € 
DCO25315/MF CONNECTDECT, 315 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  73,61 € 

CONNECTDEC – vnější/vnější – bez gumového těsnění
DCO25080/FF CONNECTDECT, 80 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  38,15 € 
DCO25100/FF CONNECTDECT, 100 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  43,11 € 
DCO25125/FF CONNECTDECT, 125 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  44,98 € 
DCO25150/FF CONNECTDECT, 150 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  47,83 € 
DCO25160/FF CONNECTDECT, 160 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  48,86 € 
DCO25180/FF CONNECTDECT, 180 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  53,01 € 
DCO25200/FF CONNECTDECT, 200 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  58,66 € 
DCO25250/FF CONNECTDECT, 250 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  66,32 € 
DCO25315/FF CONNECTDECT, 315 mm x 1 m, izolace 25 mm ks  68,34 € 

ISOSLEEVE 25
DH082 Isosleeve 25, 82 mm x 10 m ks  30,43 € 
DH102 Isosleeve 25, 102 mm x 10 m ks  32,00 € 
DH127 Isosleeve 25, 127 mm x 10 m ks  30,64 € 
DH152 Isosleeve 25, 152 mm x 10 m ks  39,22 € 
DH160 Isosleeve 25, 160 mm x 10 m ks  36,84 € 
DH203 Isosleeve 25, 203 mm x 10 m ks  44,32 € 
DH254 Isosleeve 25, 254 mm x 10 m ks  48,77 € 
DH315 Isosleeve 25, 315 mm x 10 m ks  62,13 € 
DH356 Isosleeve 25, 356 mm x 10 m ks  76,14 € 
DH406 Isosleeve 25, 406 mm x 10 m ks  80,61 € 
DH508 Isosleeve 25, 406 mm x 10 m ks  106,07 € 

IZO-FLEX
IZO-FLEX10/metal samolepící kaučuková izolace (1,5x15 m), metal, tloušťka 10 mm bal  334,50 € 
IZO-FLEX12 samolepící kaučuková izolace (1,5x15 m), tloušťka 12 mm bal  260,96 € 
IZO-FLEX12/metal samolepící kaučuková izolace (1,5x15 m), metal, tloušťka 12 mm bal  285,14 € 
IZO-FLEX15 samolepící kaučuková izolace (1,5x12 m), tloušťka 15 mm bal  267,59 € 
IZO-FLEX15/metal samolepící kaučuková izolace (1,5x12 m), metal, tloušťka 15 mm bal  287,67 € 
IZO-FLEX19 samolepící kaučuková izolace (1,5x10 m), tloušťka 19 mm bal  342,89 € 
IZO-FLEX19/metal samolepící kaučuková izolace (1,5x10 m), metal, tloušťka 19 mm bal  360,24 € 

COMBIVAC
DC21G082 Combivac, 82 mm x 10 m ks  22,20 € 
DC21G102 Combivac, 102 mm x 10 m ks  20,42 € 
DC21G127 Combivac, 127 mm x 10 m ks  25,48 € 
DC21G152 Combivac, 152 mm x 10 m ks  30,02 € 
DC21G160 Combivac, 160 mm x 10 m ks  31,25 € 
DC21G203 Combivac, 203 mm x 10 m ks  38,61 € 
DC21G254 Combivac, 254 mm x 10 m ks  46,77 € 
DC21G315 Combivac, 315 mm x 10 m ks  58,16 € 
DC21G356 Combivac, 356 mm x 10 m ks  70,20 € 
DC21G508 Combivac, 508 mm x 10 m ks  111,93 € 
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GREYVAC 25
DG1082 Greyvac 100, 82 mm x 10 m ks  38,11 € 
DG1102 Greyvac 100, 102 mm x 10 m ks  48,58 € 
DG1127 Greyvac 100, 127 mm x 10 m ks  60,65 € 
DG1152 Greyvac 100, 152 mm x 10 m ks  72,78 € 
DG1160 Greyvac 100, 160 mm x 10 m ks  74,11 € 
DG1180 Greyvac 100, 180 mm x 10 m ks  89,29 € 
DG1203 Greyvac 100, 203 mm x 10 m ks  95,75 € 
DG1254 Greyvac 100, 254 mm x 10 m ks  119,47 € 
DG1315 Greyvac 100, 315 mm x 10 m ks  149,40 € 
DG1356 Greyvac 100, 356 mm x 10 m ks  173,25 € 
DG1406 Greyvac 100, 406 mm x 10 m ks  197,86 € 
DG1457 Greyvac 100, 457 mm x 10 m ks  224,90 € 
DG1508 Greyvac 100, 508 mm x 10 m ks  248,26 € 

DUOTEC
ROZ-DUOTEC75/63 DUOTEC flexi hadice PE, délka 50 m, modrá ks  101,91 € *
ROZ-DUOTEC75/63-AB DUOTEC flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální, zelená ks  122,33 € *
ROZ-DUOTEC90/75-AB DUOTEC flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální, zelená ks  164,47 € *
ROZ-DUOTEC-SPOJKA spojka k flexi hadici PE – ROZ-DUOTEC ks  1,04 € 

SYSTÉM ROZ-EPP
ROZ-EPP-POT-125/500 připojovací potrubí EPP průměr 125mm, délka 500 mm ks 15,10 € *
ROZ-EPP-POT-160/500 připojovací potrubí EPP průměr 160mm, délka 500 mm ks 21,50 € *
ROZ-EPP-POT-125/1000 připojovací potrubí EPP průměr 125mm, délka 1000 mm ks 20,30 € *
ROZ-EPP-POT-160/1000 připojovací potrubí EPP průměr 160mm, délka 1000 mm ks 28,20 € *
ROZ-EPP-KOL90125 koleno EPP 90°, průměr 125 mm ks 18,90 € *
ROZ-EPP-KOL90160 koleno EPP 90°, průměr 160 mm ks 20,00 € *
ROZ-EPP-KOL45125 koleno EPP 45°, průměr 125 mm ks 13,50 € *
ROZ-EPP-KOL45160 koleno EPP 45°, průměr 160 mm ks 16,30 € *
ROZ-EPP-NAT125 nátrubek EPP, průměr 125 mm ks 5,80 € *
ROZ-EPP-NAT160 nátrubek EPP, průměr 160 mm ks 5,80 € *
ROZ-EPP-
SPONA125/160

spona na EPP potrubí průměru 125/160 mm ks 8,50 € *

ROZ-EPP-BOX125 stěnový venkovní box pro sání a výfuk, průměr 125 mm ks 55,20 € *
ROZ-EPP-BOX160 stěnový venkovní box pro sání a výfuk, průměr 160 mm ks 55,20 € *

PRŮMYSLOVÉ HADICE
OREGON

6OREGON050 Oregon PVC hadice, průměr 50 mm m  4,69 € 
6OREGON060 Oregon PVC hadice, průměr 60 mm m  6,01 € 
6OREGON080 Oregon PVC hadice, průměr 80 mm m  8,35 € 
6OREGON100 Oregon PVC hadice, průměr 100 mm m  9,82 € 
6OREGON125 Oregon PVC hadice, průměr 125 mm m  12,18 € 
6OREGON150 Oregon PVC hadice, průměr 150 mm m  14,99 € 
6OREGON160 Oregon PVC hadice, průměr 160 mm m  16,34 € 
6OREGON200 Oregon PVC hadice, průměr 200 mm m  23,51 € 

FLEXADUX P1NPU
P1NPU050 Flexadux P1NPU, průměr 50 mm m  11,59 € 
P1NPU060 Flexadux P1NPU, průměr 60 mm m  13,07 € 
P1NPU080 Flexadux P1NPU, průměr 80 mm m  15,58 € 
P1NPU100 Flexadux P1NPU, průměr 100 mm m  18,31 € 
P1NPU125 Flexadux P1NPU, průměr 125 mm m  22,14 € 
P1NPU150 Flexadux P1NPU, průměr 150 mm m  25,11 € 
P1NPU160 Flexadux P1NPU, průměr 160 mm m  26,51 € 
P1NPU200 Flexadux P1NPU, průměr 200 mm m  29,67 € 
P1NPU250 Flexadux P1NPU, průměr 250 mm m  41,65 € 
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FLEXADUX P2PU
P2PU050 Flexadux P2PU, průměr 50 mm m  10,51 € 
P2PU080 Flexadux P2PU, průměr 80 mm m  13,55 € 
P2PU100 Flexadux P2PU, průměr 100 mm m  14,40 € 
P2PU125 Flexadux P2PU, průměr 125 mm m  17,57 € 
P2PU150 Flexadux P2PU, průměr 150 mm m  20,61 € 
P2PU160 Flexadux P2PU, průměr 160 mm m  23,46 € 
P2PU200 Flexadux P2PU, průměr 200 mm m  27,72 € 
P2PU250 Flexadux P2PU, průměr 250 mm m  33,89 € 
P2PU300 Flexadux P2PU, průměr 300 mm m  41,51 € 

TVAROVKY
KZ

KZ080100 zděř pro DVS, PDVS, 80/100 ks 3,20 € 
KZ100100 zděř pro DVS, PDVS, 100/100 ks 3,30 € 
KZ125100 zděř pro DVS, PDVS, 125/100 ks 3,50 € 
KZ150150 zděř pro DVS, PDVS, 150/150 ks 4,10 € 
KZ160160 zděř pro DVS, PDVS, 160/160 ks 4,20 € 
KZ200200 zděř pro DVS, PDVS, 200/200 ks 5,00 € 

VS
VS080 vsuvka 80 mm ks  1,20 € 
VS100 vsuvka 100 mm ks  1,20 € 
VS120 vsuvka 120 mm ks  1,50 € 
VS125 vsuvka 125 mm ks  1,40 € 
VS150 vsuvka 150 mm ks  1,50 € 
VS160 vsuvka 160 mm ks  1,50 € 
VS180 vsuvka 180 mm ks  1,80 € 
VS200 vsuvka 200 mm ks  1,70 € 
VS225 vsuvka 225 mm ks  2,00 € 
VS250 vsuvka 250 mm ks  2,00 € 
VS280 vsuvka 280 mm ks  2,60 € 
VS315 vsuvka 315 mm ks  2,80 € 
VS355 vsuvka 355 mm ks  3,60 € 
VS400 vsuvka 400 mm ks  3,80 € 
VS450 vsuvka 450 mm ks  5,10 € 
VS500 vsuvka 500 mm ks  5,60 € 
VS560 vsuvka 560 mm ks  7,20 € 
VS630 vsuvka 630 mm ks  8,60 € 

NS
NS080 nátrubek, 80 mm ks  1,00 € 
NS100 nátrubek, 100 mm ks  1,20 € 
NS125 nátrubek, 125 mm ks  1,20 € 
NS150 nátrubek, 150 mm ks  1,20 € 
NS160 nátrubek, 160 mm ks  1,40 € 
NS180 nátrubek, 180 mm ks  1,60 € 
NS200 nátrubek, 200 mm ks  1,50 € 
NS225 nátrubek, 225 mm ks  1,90 € 
NS250 nátrubek, 250 mm ks  1,90 € 
NS280 nátrubek, 280 mm ks  2,00 € 
NS315 nátrubek, 315 mm ks  2,20 € 
NS355 nátrubek, 355 mm ks  2,70 € 
NS400 nátrubek, 400 mm ks  2,70 € 
NS450 nátrubek, 450 mm ks  3,40 € 
NS500 nátrubek, 500 mm ks  4,10 € 
NS560 nátrubek, 560 mm ks  4,60 € 
NS630 nátrubek, 630 mm ks  6,10 € 
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VHO
VHO100 výfuková hlavice, 100 mm ks  22,30 € 
VHO125 výfuková hlavice, 125 mm ks  25,90 € 
VHO150 výfuková hlavice, 150 mm ks  29,50 € 
VHO160 výfuková hlavice, 160 mm ks  28,00 € 
VHO180 výfuková hlavice, 180 mm ks  36,40 € 
VHO200 výfuková hlavice, 200 mm ks  29,40 € 
VHO225 výfuková hlavice, 225 mm ks  39,10 € 
VHO250 výfuková hlavice, 250 mm ks  39,50 € 
VHO280 výfuková hlavice, 280 mm ks  46,60 € 
VHO315 výfuková hlavice, 315 mm ks  45,00 € 
VHO355 výfuková hlavice, 355 mm ks  52,20 € 
VHO400 výfuková hlavice, 400 mm ks  56,00 € 
VHO450 výfuková hlavice, 450 mm ks  55,90 € 
VHO500 výfuková hlavice, 500 mm ks  67,80 € 
VHO560 výfuková hlavice, 560 mm ks  81,40 € 
VHO630 výfuková hlavice, 630 mm ks  95,20 € 

VH
VH080 výfuková hlavice, 80 mm ks  58,20 € 
VH100 výfuková hlavice, 100 mm ks  58,20 € 
VH125 výfuková hlavice, 125 mm ks  59,10 € 
VH150 výfuková hlavice, 150 mm ks  61,20 € 
VH160 výfuková hlavice, 160 mm ks  62,20 € 
VH180 výfuková hlavice, 180 mm ks  67,40 € 
VH200 výfuková hlavice, 200 mm ks  70,90 € 
VH225 výfuková hlavice, 225 mm ks  69,60 € 
VH250 výfuková hlavice, 250 mm ks  79,20 € 
VH280 výfuková hlavice, 280 mm ks  85,10 € 
VH315 výfuková hlavice, 315 mm ks  89,50 € 
VH355 výfuková hlavice, 355 mm ks  98,60 € 
VH400 výfuková hlavice, 400 mm ks  119,00 € 
VH450 výfuková hlavice, 450 mm ks  148,80 € 
VH500 výfuková hlavice, 500 mm ks  172,10 € 
VH560 výfuková hlavice, 560 mm ks  217,50 € 
VH630 výfuková hlavice, 630 mm ks  271,80 € 

VKF
VKF080 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 80 mm ks  4,50 € 
VKF100 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 100 mm ks  5,30 € 
VKF125 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 125 mm ks  6,00 € 
VKF150 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 150 mm ks  6,70 € 
VKF160 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 160 mm ks  7,30 € 
VKF180 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 180 mm ks  7,90 € 
VKF200 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 200 mm ks  8,20 € 
VKF225 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 225 mm ks  8,90 € 
VKF250 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 250 mm ks  10,40 € 
VKF280 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 280 mm ks  11,10 € 
VKF315 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 315 mm ks  15,40 € 
VKF355 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 355 mm ks  18,90 € 
VKF400 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 400 mm ks  23,00 € 
VKF450 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 450 mm ks  25,60 € 
VKF500 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 500 mm ks  29,80 € 
VKF560 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 560 mm ks  35,10 € 
VKF630 výfukový kus s ochrannou mřížkou, 630 mm ks  45,30 € 

VKA
VKA080 výfukový kus, mřížka, 80 mm ks  3,60 € 
VKA100 výfukový kus, mřížka, 100 mm ks  4,20 € 
VKA125 výfukový kus, mřížka, 125 mm ks  4,60 € 
VKA150 výfukový kus, mřížka, 150 mm ks  5,10 € 
VKA160 výfukový kus, mřížka, 160 mm ks  5,70 € 
VKA180 výfukový kus, mřížka, 180 mm ks  6,40 € 
VKA200 výfukový kus, mřížka, 200 mm ks  6,70 € 
VKA225 výfukový kus, mřížka, 225 mm ks  7,30 € 
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VKA250 výfukový kus, mřížka, 250 mm ks  8,20 € 
VKA280 výfukový kus, mřížka, 280 mm ks  9,30 € 
VKA315 výfukový kus, mřížka, 315 mm ks  11,80 € 
VKA355 výfukový kus, mřížka, 355 mm ks  13,90 € 
VKA400 výfukový kus, mřížka, 400 mm ks  17,70 € 
VKA450 výfukový kus, mřížka, 450 mm ks  20,20 € 
VKA500 výfukový kus, mřížka, 500 mm ks  22,90 € 
VKA560 výfukový kus, mřížka, 560 mm ks  25,80 € 
VKA630 výfukový kus, mřížka, 630 mm ks  32,80 € 

RH
RH080A protidešťová stříška, 80 mm ks  20,60 € 
RH100A protidešťová stříška, 100 mm ks  19,60 € 
RH125A protidešťová stříška, 125 mm ks  21,00 € 
RH150A protidešťová stříška, 150 mm ks  22,30 € 
RH160A protidešťová stříška, 160 mm ks  24,70 € 
RH180A protidešťová stříška, 180 mm ks  27,60 € 
RH200A protidešťová stříška, 200 mm ks  28,00 € 
RH225A protidešťová stříška, 225 mm ks  30,90 € 
RH250A protidešťová stříška, 250 mm ks  32,00 € 
RH280A protidešťová stříška, 280 mm ks  35,80 € 
RH315A protidešťová stříška, 315 mm ks  42,80 € 
RH355A protidešťová stříška, 355 mm ks  44,10 € 
RH400A protidešťová stříška, 400 mm ks  50,30 € 
RH450A protidešťová stříška, 450 mm ks  52,70 € 
RH500A protidešťová stříška, 500 mm ks  58,20 € 
RH560A protidešťová stříška, 560 mm ks  66,00 € 
RH630A protidešťová stříška, 630 mm ks  80,00 € 

DR
DR080 koncový kryt, vsuvka, 80 mm ks  1,60 € 
DR100 koncový kryt, vsuvka, 100 mm ks  1,80 € 
DR125 koncový kryt, vsuvka, 125 mm ks  2,00 € 
DR150 koncový kryt, vsuvka, 150 mm ks  2,30 € 
DR160 koncový kryt, vsuvka, 160 mm ks  2,40 € 
DR180 koncový kryt, vsuvka, 180 mm ks  3,50 € 
DR200 koncový kryt, vsuvka, 200 mm ks  2,90 € 
DR225 koncový kryt, vsuvka, 225 mm ks  4,60 € 
DR250 koncový kryt, vsuvka, 250 mm ks  4,20 € 
DR280 koncový kryt, vsuvka, 280 mm ks  6,30 € 
DR315 koncový kryt, vsuvka, 315 mm ks  6,40 € 
DR355 koncový kryt, vsuvka, 355 mm ks  8,90 € 
DR400 koncový kryt, vsuvka, 400 mm ks  11,70 € 
DR450 koncový kryt, vsuvka, 450 mm ks  12,80 € 
DR500 koncový kryt, vsuvka, 500 mm ks  14,40 € 
DR560 koncový kryt, vsuvka, 560 mm ks  17,00 € 
DR630 koncový kryt, vsuvka, 630 mm ks  21,30 € 

DF
DF080 koncový kryt, nátrubek, 80 mm ks  2,40 € 
DF100 koncový kryt, nátrubek, 100 mm ks  2,50 € 
DF125 koncový kryt, nátrubek, 125 mm ks  2,50 € 
DF150 koncový kryt, nátrubek, 150 mm ks  2,90 € 
DF160 koncový kryt, nátrubek, 160 mm ks  3,30 € 
DF180 koncový kryt, nátrubek, 180 mm ks  4,20 € 
DF200 koncový kryt, nátrubek, 200 mm ks  3,90 € 
DF225 koncový kryt, nátrubek, 225 mm ks  5,20 € 
DF250 koncový kryt, nátrubek, 250 mm ks  6,80 € 
DF280 koncový kryt, nátrubek, 280 mm ks  8,60 € 
DF315 koncový kryt, nátrubek, 315 mm ks  7,30 € 
DF355 koncový kryt, nátrubek, 355 mm ks  12,60 € 
DF400 koncový kryt, nátrubek, 400 mm ks  15,10 € 
DF450 koncový kryt, nátrubek, 450 mm ks  15,20 € 
DF500 koncový kryt, nátrubek, 500 mm ks  17,10 € 
DF560 koncový kryt, nátrubek, 560 mm ks  27,50 € 
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DF630 koncový kryt, nátrubek, 630 mm ks  29,80 € 
PR

PR-100 kruhová příruba, 100 mm ks  3,92 € 
PR-125 kruhová příruba, 125 mm ks  4,27 € 
PR-160 kruhová příruba, 160 mm ks  4,88 € 
PR-180 kruhová příruba, 180 mm ks  4,94 € 
PR-200 kruhová příruba, 200 mm ks  5,10 € 
PR-225 kruhová příruba, 225 mm ks  5,07 € 
PR-250 kruhová příruba, 250 mm ks  6,63 € 
PR-280 kruhová příruba, 280 mm ks  6,92 € 
PR-315 kruhová příruba, 315 mm ks  7,96 € 
PR-355 kruhová příruba, 355 mm ks  8,24 € 
PR-400 kruhová příruba, 400 mm ks  10,16 € 
PR-450 kruhová příruba, 450 mm ks  11,68 € 
PR-500 kruhová příruba, 500 mm ks  15,28 € 
PR-560 kruhová příruba, 560 mm ks  20,92 € 
PR-630 kruhová příruba, 630 mm ks  23,42 € 

NSP
NSP-080 nástavec s kruhovou přírubou, 80 mm ks  7,56 € 
NSP-100 nástavec s kruhovou přírubou, 100 mm ks  7,80 € 
NSP-125 nástavec s kruhovou přírubou, 125 mm ks  7,59 € 
NSP-160 nástavec s kruhovou přírubou, 160 mm ks  8,90 € 
NSP-180 nástavec s kruhovou přírubou, 180 mm ks  9,10 € 
NSP-200 nástavec s kruhovou přírubou, 200 mm ks  10,97 € 
NSP-225 nástavec s kruhovou přírubou, 225 mm ks  11,11 € 
NSP-250 nástavec s kruhovou přírubou, 250 mm ks  13,02 € 
NSP-280 nástavec s kruhovou přírubou, 280 mm ks  13,62 € 
NSP-315 nástavec s kruhovou přírubou, 315 mm ks  14,67 € 
NSP-355 nástavec s kruhovou přírubou, 355 mm ks  14,39 € 
NSP-400 nástavec s kruhovou přírubou, 400 mm ks  18,00 € 
NSP-450 nástavec s kruhovou přírubou, 450 mm ks  20,90 € 
NSP-500 nástavec s kruhovou přírubou, 500 mm ks  24,00 € 
NSP-560 nástavec s kruhovou přírubou, 560 mm ks  30,20 € 
NSP-630 nástavec s kruhovou přírubou, 630 mm ks  39,00 € 

NK
NK080 nástavec kruhový s přírubou, 80 mm ks  1,40 € 
NK100 nástavec kruhový s přírubou, 100 mm ks  1,40 € 
NK125 nástavec kruhový s přírubou, 125 mm ks  1,40 € 
NK150 nástavec kruhový s přírubou, 150 mm ks  1,60 € 
NK160 nástavec kruhový s přírubou, 160 mm ks  1,90 € 
NK200 nástavec kruhový s přírubou, 200 mm ks  2,80 € 
NK250 nástavec kruhový s přírubou, 250 mm ks  3,30 € 
NK280 nástavec kruhový s přírubou, 280 mm ks  3,80 € 
NK315 nástavec kruhový s přírubou, 315 mm ks  4,60 € 
NK355 nástavec kruhový s přírubou, 355 mm ks  5,10 € 
NK400 nástavec kruhový s přírubou, 400 mm ks  6,10 € 
NK450 nástavec kruhový s přírubou, 450 mm ks  7,10 € 
NK500 nástavec kruhový s přírubou, 500 mm ks  8,70 € 
NK560 nástavec kruhový s přírubou, 560 mm ks  9,40 € 
NK630 nástavec kruhový s přírubou, 630 mm ks  10,80 € 

PRO
PRO100080 přechod osový 100/80 mm ks  3,70 € 
PRO125080 přechod osový 125/80 mm ks  4,30 € 
PRO125100 přechod osový 125/100 mm ks  4,60 € 
PRO150100 přechod osový 150/100 mm ks  4,50 € 
PRO150125 přechod osový 150/125 mm ks  4,50 € 
PRO160080 přechod osový 160/80 mm ks  4,70 € 
PRO160100 přechod osový 160/100 mm ks  4,30 € 
PRO160125 přechod osový 160/125 mm ks  4,00 € 
PRO160150 přechod osový 160/150 mm ks  4,50 € 
PRO180100 přechod osový 180/100 mm ks  5,60 € 
PRO180125 přechod osový 180/125 mm ks  5,60 € 
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PRO180150 přechod osový 180/150 mm ks  5,60 € 
PRO180160 přechod osový 180/160 mm ks  5,30 € 
PRO200100 přechod osový 200/100 mm ks  5,20 € 
PRO200125 přechod osový 200/125 mm ks  5,20 € 
PRO200150 přechod osový 200/150 mm ks  5,20 € 
PRO200160 přechod osový 200/160 mm ks  5,10 € 
PRO200180 přechod osový 200/180 mm ks  5,20 € 
PRO225080 přechod osový 225/80 mm ks  8,50 € 
PRO225125 přechod osový 225/125 mm ks  12,50 € 
PRO225150 přechod osový 225/150 mm ks  7,40 € 
PRO225160 přechod osový 225/160 mm ks  6,90 € 
PRO225180 přechod osový 225/180 mm ks  7,40 € 
PRO225200 přechod osový 225/200 mm ks  6,90 € 
PRO250100 přechod osový 250/100 mm ks  16,00 € 
PRO250125 přechod osový 250/125 mm ks  8,60 € 
PRO250150 přechod osový 250/150 mm ks  7,70 € 
PRO250160 přechod osový 250/160 mm ks  7,70 € 
PRO250180 přechod osový 250/180 mm ks  9,00 € 
PRO250200 přechod osový 250/200 mm ks  7,30 € 
PRO250225 přechod osový 250/225 mm ks  8,70 € 
PRO280150 přechod osový 280/150 mm ks  17,00 € 
PRO280160 přechod osový 280/160 mm ks  16,70 € 
PRO280180 přechod osový 280/180 mm ks  16,70 € 
PRO280200 přechod osový 280/200 mm ks  16,50 € 
PRO280225 přechod osový 280/225 mm ks  16,50 € 
PRO280250 přechod osový 280/250 mm ks  9,90 € 
PRO315100 přechod osový 315/100 mm ks  18,80 € 
PRO315125 přechod osový 315/125 mm ks  18,10 € 
PRO315150 přechod osový 315/150 mm ks  18,10 € 
PRO315160 přechod osový 315/160 mm ks  10,20 € 
PRO315180 přechod osový 315/180 mm ks  17,70 € 
PRO315200 přechod osový 315/200 mm ks  10,30 € 
PRO315225 přechod osový 315/225 mm ks  17,40 € 
PRO315250 přechod osový 315/250 mm ks  10,30 € 
PRO315280 přechod osový 315/280 mm ks  12,60 € 
PRO355160 přechod osový 355/160 mm ks  18,50 € 
PRO355200 přechod osový 355/200 mm ks  13,40 € 
PRO355225 přechod osový 355/225 mm ks  18,20 € 
PRO355250 přechod osový 355/250 mm ks  13,50 € 
PRO355280 přechod osový 355/280 mm ks  17,80 € 
PRO355315 přechod osový 355/315 mm ks  13,40 € 
PRO400160 přechod osový 400/160 mm ks  24,70 € 
PRO400200 přechod osový 400/200 mm ks  24,50 € 
PRO400225 přechod osový 400/225 mm ks  24,70 € 
PRO400250 přechod osový 400/250 mm ks  24,50 € 
PRO400280 přechod osový 400/280 mm ks  24,60 € 
PRO400315 přechod osový 400/315 mm ks  16,70 € 
PRO400355 přechod osový 400/355 mm ks  15,70 € 
PRO450200 přechod osový 450/200 mm ks  26,70 € 
PRO450250 přechod osový 450/250 mm ks  26,60 € 
PRO450280 přechod osový 450/280 mm ks  26,60 € 
PRO450315 přechod osový 450/315 mm ks  17,10 € 
PRO450355 přechod osový 450/355 mm ks  19,80 € 
PRO450400 přechod osový 450/400 mm ks  19,80 € 
PRO500200 přechod osový 500/200 mm ks  30,30 € 
PRO500225 přechod osový 500/225 mm ks  27,60 € 
PRO500250 přechod osový 500/250 mm ks  48,50 € 
PRO500280 přechod osový 500/280 mm ks  30,60 € 
PRO500315 přechod osový 500/315 mm ks  20,30 € 
PRO500355 přechod osový 500/355 mm ks  30,10 € 
PRO500400 přechod osový 500/400 mm ks  21,60 € 
PRO500450 přechod osový 500/450 mm ks  29,70 € 
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PRO560400 přechod osový 560/400 mm ks  36,20 € 
PRO560450 přechod osový 560/450 mm ks  33,90 € 
PRO560500 přechod osový 560/500 mm ks  24,70 € 
PRO630315 přechod osový 630/315 mm ks  48,20 € 
PRO630400 přechod osový 630/400 mm ks  55,70 € 
PRO630450 přechod osový 630/450 mm ks  42,60 € 
PRO630500 přechod osový 630/500 mm ks  25,70 € 
PRO630560 přechod osový 630/560 mm ks  39,90 € 

OS15
OS15080 oblouk segmentový 15°, 80 mm ks  5,20 € 
OS15100 oblouk segmentový 15°, 100 mm ks  4,80 € 
OS15125 oblouk segmentový 15°, 125 mm ks  5,90 € 
OS15160 oblouk segmentový 15°, 160 mm ks  6,10 € 
OS15180 oblouk segmentový 15°, 180 mm ks  7,40 € 
OS15200 oblouk segmentový 15°, 200 mm ks  7,10 € 
OS15225 oblouk segmentový 15°, 225 mm ks  5,80 € 
OS15250 oblouk segmentový 15°, 250 mm ks  8,90 € 
OS15280 oblouk segmentový 15°, 280 mm ks  8,50 € 
OS15315 oblouk segmentový 15°, 315 mm ks  9,40 € 
OS15355 oblouk segmentový 15°, 355 mm ks  10,60 € 
OS15400 oblouk segmentový 15°, 400 mm ks  13,80 € 
OS15450 oblouk segmentový 15°, 450 mm ks  17,10 € 
OS15500 oblouk segmentový 15°, 500 mm ks  21,30 € 
OS15560 oblouk segmentový 15°, 560 mm ks  30,50 € 
OS15630 oblouk segmentový 15°, 630 mm ks  37,40 € 

OS30
OS30080 oblouk segmentový 30°, 80 mm ks  4,10 € 
OS30100 oblouk segmentový 30°, 100 mm ks  3,90 € 
OS30125 oblouk segmentový 30°, 125 mm ks  3,70 € 
OS30150 oblouk segmentový 30°, 150 mm ks  7,10 € 
OS30160 oblouk segmentový 30°, 160 mm ks  6,80 € 
OS30180 oblouk segmentový 30°, 180 mm ks  8,20 € 
OS30200 oblouk segmentový 30°, 200 mm ks  8,20 € 
OS30225 oblouk segmentový 30°, 225 mm ks  10,00 € 
OS30250 oblouk segmentový 30°, 250 mm ks  10,00 € 
OS30280 oblouk segmentový 30°, 280 mm ks  9,70 € 
OS30315 oblouk segmentový 30°, 315 mm ks  12,70 € 
OS30355 oblouk segmentový 30°, 355 mm ks  14,50 € 
OS30400 oblouk segmentový 30°, 400 mm ks  19,50 € 
OS30450 oblouk segmentový 30°, 450 mm ks  22,20 € 
OS30500 oblouk segmentový 30°, 500 mm ks  26,50 € 
OS30560 oblouk segmentový 30°, 560 mm ks  38,00 € 
OS30630 oblouk segmentový 30°, 630 mm ks  44,00 € 

OS45
OS45080 oblouk lisovaný 45°, 80 mm ks  4,60 € 
OS45100 oblouk lisovaný 45°, 100 mm ks  4,20 € 
OS45125 oblouk lisovaný 45°, 125 mm ks  4,70 € 
OS45150 oblouk lisovaný 45°, 150 mm ks  6,50 € 
OS45160 oblouk lisovaný 45°, 160 mm ks  6,90 € 
OS45180 oblouk lisovaný 45°, 180 mm ks  9,00 € 
OS45200 oblouk lisovaný 45°, 200 mm ks  8,50 € 
OS45225 oblouk segmentový 45°, 225 mm ks  10,80 € 
OS45250 oblouk segmentový 45°, 250 mm ks  11,60 € 
OS45280 oblouk segmentový 45°, 280 mm ks  12,10 € 
OS45315 oblouk segmentový 45°, 315 mm ks  14,70 € 
OS45355 oblouk segmentový 45°, 355 mm ks  17,20 € 
OS45400 oblouk segmentový 45°, 400 mm ks  18,00 € 
OS45450 oblouk segmentový 45°, 450 mm ks  21,80 € 
OS45500 oblouk segmentový 45°, 500 mm ks  26,70 € 
OS45560 oblouk segmentový 45°, 560 mm ks  34,20 € 
OS45630 oblouk segmentový 45°, 630 mm ks  45,30 € 
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OS60
OS60080 oblouk segmentový 60°, 80 mm ks  7,40 € 
OS60100 oblouk segmentový 60°, 100 mm ks  7,10 € 
OS60125 oblouk segmentový 60°, 125 mm ks  7,50 € 
OS60150 oblouk segmentový 60°, 150 mm ks  10,10 € 
OS60160 oblouk segmentový 60°, 160 mm ks  10,60 € 
OS60180 oblouk segmentový 60°, 180 mm ks  11,10 € 
OS60200 oblouk segmentový 60°, 200 mm ks  11,20 € 
OS60225 oblouk segmentový 60°, 225 mm ks  10,90 € 
OS60250 oblouk segmentový 60°, 250 mm ks  11,40 € 
OS60280 oblouk segmentový 60°, 280 mm ks  12,70 € 
OS60315 oblouk segmentový 60°, 315 mm ks  17,60 € 
OS60355 oblouk segmentový 60°, 355 mm ks  18,60 € 
OS60400 oblouk segmentový 60°, 400 mm ks  23,00 € 
OS60450 oblouk segmentový 60°, 450 mm ks  28,00 € 
OS60500 oblouk segmentový 60°, 500 mm ks  36,30 € 
OS60560 oblouk segmentový 60°, 560 mm ks  47,90 € 
OS60630 oblouk segmentový 60°, 630 mm ks  70,90 € 

OS90
OS90080 oblouk lisovaný 90°, 80 mm ks  5,00 € 
OS90100 oblouk lisovaný 90°, 100 mm ks  4,50 € 
OS90125 oblouk lisovaný 90°, 125 mm ks  6,10 € 
OS90150 oblouk lisovaný 90°, 150 mm ks  8,80 € 
OS90160 oblouk lisovaný 90°, 160 mm ks  8,80 € 
OS90180 oblouk segmentový 90°, 180 mm ks  10,00 € 
OS90200 oblouk lisovaný 90°, 200 mm ks  9,40 € 
OS90225 oblouk segmentový 90°, 225 mm ks  12,70 € 
OS90250 oblouk segmentový 90°, 250 mm ks  13,70 € 
OS90280 oblouk segmentový 90°, 280 mm ks  16,10 € 
OS90315 oblouk segmentový 90°, 315 mm ks  18,80 € 
OS90355 oblouk segmentový 90°, 355 mm ks  25,70 € 
OS90400 oblouk segmentový 90°, 400 mm ks  29,40 € 
OS90450 oblouk segmentový 90°, 450 mm ks  36,00 € 
OS90500 oblouk segmentový 90°, 500 mm ks  39,00 € 
OS90560 oblouk segmentový 90°, 560 mm ks  55,90 € 
OS90630 oblouk segmentový 90°, 630 mm ks  72,80 € 

OBJ45
OBJ45080080 odbočka jednoduchá 45°, 80/80 mm ks  9,50 € 
OBJ45100080 odbočka jednoduchá 45°, 100/80 mm ks  11,50 € 
OBJ45100100 odbočka jednoduchá 45°, 100/100 mm ks  9,50 € 
OBJ45125080 odbočka jednoduchá 45°, 125/80 mm ks  9,80 € 
OBJ45125100 odbočka jednoduchá 45°, 125/100 mm ks  9,90 € 
OBJ45125125 odbočka jednoduchá 45°, 125/125 mm ks  9,90 € 
OBJ45150080 odbočka jednoduchá 45°, 150/80 mm ks  16,20 € 
OBJ45150100 odbočka jednoduchá 45°, 150/100 mm ks  10,40 € 
OBJ45150125 odbočka jednoduchá 45°, 150/125 mm ks  10,90 € 
OBJ45150150 odbočka jednoduchá 45°, 150/150 mm ks  11,40 € 
OBJ45160080 odbočka jednoduchá 45°, 160/80 mm ks  15,90 € 
OBJ45160100 odbočka jednoduchá 45°, 160/100 mm ks  11,40 € 
OBJ45160125 odbočka jednoduchá 45°, 160/125 mm ks  12,20 € 
OBJ45160160 odbočka jednoduchá 45°, 160/160 mm ks  12,70 € 
OBJ45180080 odbočka jednoduchá 45°, 180/80 mm ks  16,20 € 
OBJ45180100 odbočka jednoduchá 45°, 180/100 mm ks  17,50 € 
OBJ45180125 odbočka jednoduchá 45°, 180/125 mm ks  18,00 € 
OBJ45180160 odbočka jednoduchá 45°, 180/160 mm ks  18,70 € 
OBJ45200080 odbočka jednoduchá 45°, 200/80 mm ks  17,50 € 
OBJ45200100 odbočka jednoduchá 45°, 200/100 mm ks  12,90 € 
OBJ45200125 odbočka jednoduchá 45°, 200/125 mm ks  13,70 € 
OBJ45200150 odbočka jednoduchá 45°, 200/150 mm ks  15,60 € 
OBJ45200160 odbočka jednoduchá 45°, 200/160 mm ks  14,40 € 
OBJ45200200 odbočka jednoduchá 45°, 200/200 mm ks  15,30 € 
OBJ45224100 odbočka jednoduchá 45°, 224/100 mm ks  18,40 € 
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OBJ45224125 odbočka jednoduchá 45°, 224/125 mm ks  19,20 € 
OBJ45224160 odbočka jednoduchá 45°, 224/160 mm ks  20,50 € 
OBJ45224200 odbočka jednoduchá 45°, 224/200 mm ks  20,60 € 
OBJ45250100 odbočka jednoduchá 45°, 250/100 mm ks  18,70 € 
OBJ45250125 odbočka jednoduchá 45°, 250/125 mm ks  17,10 € 
OBJ45250150 odbočka jednoduchá 45°, 250/150 mm ks  23,20 € 
OBJ45250160 odbočka jednoduchá 45°, 250/160 mm ks  18,80 € 
OBJ45250180 odbočka jednoduchá 45°, 250/180 mm ks  24,40 € 
OBJ45250200 odbočka jednoduchá 45°, 250/200 mm ks  20,90 € 
OBJ45250250 odbočka jednoduchá 45°, 250/250 mm ks  23,50 € 
OBJ45280100 odbočka jednoduchá 45°, 280/100 mm ks  18,60 € 
OBJ45280125 odbočka jednoduchá 45°, 280/125 mm ks  20,50 € 
OBJ45280160 odbočka jednoduchá 45°, 280/160 mm ks  23,30 € 
OBJ45280200 odbočka jednoduchá 45°, 280/200 mm ks  26,50 € 
OBJ45280224 odbočka jednoduchá 45°, 280/224 mm ks  28,00 € 
OBJ45280250 odbočka jednoduchá 45°, 280/224 mm ks  27,40 € 
OBJ45280280 odbočka jednoduchá 45°, 280/280 mm ks  33,20 € 
OBJ45315100 odbočka jednoduchá 45°, 315/100 mm ks  22,40 € 
OBJ45315125 odbočka jednoduchá 45°, 315/125 mm ks  25,50 € 
OBJ45315150 odbočka jednoduchá 45°, 315/150 mm ks  28,50 € 
OBJ45315160 odbočka jednoduchá 45°, 315/160 mm ks  15,10 € 
OBJ45315200 odbočka jednoduchá 45°, 315/200 mm ks  15,30 € 
OBJ45315225 odbočka jednoduchá 45°, 315/225 mm ks  33,70 € 
OBJ45315250 odbočka jednoduchá 45°, 315/250 mm ks  15,50 € 
OBJ45315280 odbočka jednoduchá 45°, 315/280 mm ks  40,20 € 
OBJ45315315 odbočka jednoduchá 45°, 315/315 mm ks  18,50 € 
OBJ45355100 odbočka jednoduchá 45°, 355/100 mm ks  23,80 € 
OBJ45355125 odbočka jednoduchá 45°, 355/125 mm ks  26,60 € 
OBJ45355160 odbočka jednoduchá 45°, 355/160 mm ks  31,30 € 
OBJ45355200 odbočka jednoduchá 45°, 355/200 mm ks  29,80 € 
OBJ45355250 odbočka jednoduchá 45°, 355/250 mm ks  39,60 € 
OBJ45355315 odbočka jednoduchá 45°, 355/315 mm ks  43,70 € 
OBJ45355355 odbočka jednoduchá 45°, 355/355 mm ks  50,40 € 
OBJ45400100 odbočka jednoduchá 45°, 400/100 mm ks  28,00 € 
OBJ45400125 odbočka jednoduchá 45°, 400/125 mm ks  30,50 € 
OBJ45400150 odbočka jednoduchá 45°, 400/150 mm ks  30,90 € 
OBJ45400160 odbočka jednoduchá 45°, 400/160 mm ks  34,70 € 
OBJ45400180 odbočka jednoduchá 45°, 400/180 mm ks  37,10 € 
OBJ45400200 odbočka jednoduchá 45°, 400/200 mm ks  31,90 € 
OBJ45400225 odbočka jednoduchá 45°, 400/225 mm ks  41,60 € 
OBJ45400250 odbočka jednoduchá 45°, 400/250 mm ks  44,70 € 
OBJ45400280 odbočka jednoduchá 45°, 400/280 mm ks  48,40 € 
OBJ45400315 odbočka jednoduchá 45°, 400/315 mm ks  24,80 € 
OBJ45400355 odbočka jednoduchá 45°, 400/355 mm ks  56,10 € 
OBJ45400400 odbočka jednoduchá 45°, 400/400 mm ks  61,40 € 
OBJ45450125 odbočka jednoduchá 45°, 450/125 mm ks  33,60 € 
OBJ45450200 odbočka jednoduchá 45°, 450/200 mm ks  43,30 € 
OBJ45450225 odbočka jednoduchá 45°, 450/225 mm ks  50,10 € 
OBJ45450250 odbočka jednoduchá 45°, 450/250 mm ks  49,40 € 
OBJ45450315 odbočka jednoduchá 45°, 450/315 mm ks  46,10 € 
OBJ45450400 odbočka jednoduchá 45°, 450/400 mm ks  67,50 € 
OBJ45450450 odbočka jednoduchá 45°, 450/450 mm ks  61,40 € 
OBJ45500125 odbočka jednoduchá 45°, 500/125 mm ks  35,70 € 
OBJ45500160 odbočka jednoduchá 45°, 500/160 mm ks  41,20 € 
OBJ45500200 odbočka jednoduchá 45°, 500/200 mm ks  47,30 € 
OBJ45500225 odbočka jednoduchá 45°, 500/225 mm ks  55,20 € 
OBJ45500250 odbočka jednoduchá 45°, 500/250 mm ks  53,90 € 
OBJ45500280 odbočka jednoduchá 45°, 500/280 mm ks  59,00 € 
OBJ45500315 odbočka jednoduchá 45°, 500/315 mm ks  30,30 € 
OBJ45500400 odbočka jednoduchá 45°, 500/400 mm ks  73,70 € 
OBJ45500450 odbočka jednoduchá 45°, 500/450 mm ks  80,30 € 
OBJ45500500 odbočka jednoduchá 45°, 500/500 mm ks  87,20 € 
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OBJ45630200 odbočka jednoduchá 45°, 630/200 mm ks  68,20 € 
OBJ45630250 odbočka jednoduchá 45°, 630/250 mm ks  76,90 € 
OBJ45630315 odbočka jednoduchá 45°, 630/315 mm ks  92,70 € 
OBJ45630400 odbočka jednoduchá 45°, 630/400 mm ks  106,90 € 
OBJ45630500 odbočka jednoduchá 45°, 630/500 mm ks  117,50 € 
OBJ45630560 odbočka jednoduchá 45°, 630/560 mm ks  112,20 € 
OBJ45630630 odbočka jednoduchá 45°, 630/630 mm ks  144,80 € 

OBJ90
OBJ90080080 odbočka jednoduchá 90°, 80/80 mm ks  7,30 € 
OBJ90100080 odbočka jednoduchá 90°, 100/80 mm ks  7,80 € 
OBJ90100100 odbočka jednoduchá 90°, 100/100 mm ks  7,10 € 
OBJ90125080 odbočka jednoduchá 90°, 125/80 mm ks  7,70 € 
OBJ90125100 odbočka jednoduchá 90°, 125/100 mm ks  7,30 € 
OBJ90125125 odbočka jednoduchá 90°, 125/125 mm ks  7,70 € 
OBJ90150100 odbočka jednoduchá 90°, 150/100 mm ks  8,30 € 
OBJ90150125 odbočka jednoduchá 90°, 150/125 mm ks  8,80 € 
OBJ90150150 odbočka jednoduchá 90°, 150/150 mm ks  8,80 € 
OBJ90160080 odbočka jednoduchá 90°, 160/80 mm ks  8,80 € 
OBJ90160100 odbočka jednoduchá 90°, 160/100 mm ks  8,90 € 
OBJ90160125 odbočka jednoduchá 90°, 160/125 mm ks  9,40 € 
OBJ90160150 odbočka jednoduchá 90°, 160/150 mm ks  10,50 € 
OBJ90160160 odbočka jednoduchá 90°, 160/160 mm ks  10,50 € 
OBJ90180080 odbočka jednoduchá 90°, 180/80 mm ks  10,00 € 
OBJ90180100 odbočka jednoduchá 90°, 180/100 mm ks  10,50 € 
OBJ90180125 odbočka jednoduchá 90°, 180/125 mm ks  9,80 € 
OBJ90180150 odbočka jednoduchá 90°, 180/150 mm ks  12,40 € 
OBJ90180160 odbočka jednoduchá 90°, 180/160 mm ks  11,70 € 
OBJ90180180 odbočka jednoduchá 90°, 180/180 mm ks  13,50 € 
OBJ90200080 odbočka jednoduchá 90°, 200/80 mm ks  10,00 € 
OBJ90200100 odbočka jednoduchá 90°, 200/100 mm ks  9,10 € 
OBJ90200125 odbočka jednoduchá 90°, 200/125 mm ks  10,50 € 
OBJ90200150 odbočka jednoduchá 90°, 200/150 mm ks  10,90 € 
OBJ90200160 odbočka jednoduchá 90°, 200/160 mm ks  12,00 € 
OBJ90200180 odbočka jednoduchá 90°, 200/180 mm ks  15,00 € 
OBJ90200200 odbočka jednoduchá 90°, 200/200 mm ks  12,70 € 
OBJ90224100 odbočka jednoduchá 90°, 224/100 mm ks  13,60 € 
OBJ90224125 odbočka jednoduchá 90°, 224/125 mm ks  14,70 € 
OBJ90224150 odbočka jednoduchá 90°, 224/150 mm ks  15,10 € 
OBJ90224160 odbočka jednoduchá 90°, 224/160 mm ks  15,60 € 
OBJ90224180 odbočka jednoduchá 90°, 224/180 mm ks  16,60 € 
OBJ90224200 odbočka jednoduchá 90°, 224/200 mm ks  18,30 € 
OBJ90224224 odbočka jednoduchá 90°, 224/224 mm ks  19,20 € 
OBJ90250100 odbočka jednoduchá 90°, 250/100 mm ks  12,60 € 
OBJ90250125 odbočka jednoduchá 90°, 250/125 mm ks  13,30 € 
OBJ90250150 odbočka jednoduchá 90°, 250/150 mm ks  14,70 € 
OBJ90250160 odbočka jednoduchá 90°, 250/160 mm ks  14,50 € 
OBJ90250180 odbočka jednoduchá 90°, 250/180 mm ks  19,10 € 
OBJ90250200 odbočka jednoduchá 90°, 250/200 mm ks  16,10 € 
OBJ90250224 odbočka jednoduchá 90°, 250/224 mm ks  21,00 € 
OBJ90250250 odbočka jednoduchá 90°, 250/250 mm ks  18,10 € 
OBJ90280100 odbočka jednoduchá 90°, 280/100 mm ks  16,10 € 
OBJ90280125 odbočka jednoduchá 90°, 280/125 mm ks  17,60 € 
OBJ90280160 odbočka jednoduchá 90°, 280/160 mm ks  19,50 € 
OBJ90280180 odbočka jednoduchá 90°, 280/180 mm ks  20,40 € 
OBJ90280200 odbočka jednoduchá 90°, 280/200 mm ks  22,40 € 
OBJ90280224 odbočka jednoduchá 90°, 280/224 mm ks  22,90 € 
OBJ90280250 odbočka jednoduchá 90°, 280/250 mm ks  24,80 € 
OBJ90280280 odbočka jednoduchá 90°, 280/280 mm ks  29,00 € 
OBJ90315100 odbočka jednoduchá 90°, 315/100 mm ks  19,80 € 
OBJ90315125 odbočka jednoduchá 90°, 315/125 mm ks  17,00 € 
OBJ90315150 odbočka jednoduchá 90°, 315/150 mm ks  23,10 € 
OBJ90315160 odbočka jednoduchá 90°, 315/160 mm ks  18,90 € 
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OBJ90315180 odbočka jednoduchá 90°, 315/180 mm ks  25,60 € 
OBJ90315200 odbočka jednoduchá 90°, 315/200 mm ks  19,60 € 
OBJ90315224 odbočka jednoduchá 90°, 315/224 mm ks  28,60 € 
OBJ90315250 odbočka jednoduchá 90°, 315/250 mm ks  21,50 € 
OBJ90315280 odbočka jednoduchá 90°, 315/280 mm ks  30,50 € 
OBJ90315315 odbočka jednoduchá 90°, 315/315 mm ks  26,70 € 
OBJ90355100 odbočka jednoduchá 90°, 355/100 mm ks  21,30 € 
OBJ90355125 odbočka jednoduchá 90°, 355/125 mm ks  23,60 € 
OBJ90355150 odbočka jednoduchá 90°, 355/150 mm ks  21,70 € 
OBJ90355160 odbočka jednoduchá 90°, 355/160 mm ks  22,30 € 
OBJ90355180 odbočka jednoduchá 90°, 355/180 mm ks  27,10 € 
OBJ90355200 odbočka jednoduchá 90°, 355/200 mm ks  24,00 € 
OBJ90355224 odbočka jednoduchá 90°, 355/224 mm ks  31,10 € 
OBJ90355250 odbočka jednoduchá 90°, 355/250 mm ks  24,20 € 
OBJ90355315 odbočka jednoduchá 90°, 355/315 mm ks  28,90 € 
OBJ90355355 odbočka jednoduchá 90°, 355/355 mm ks  30,90 € 
OBJ90400100 odbočka jednoduchá 90°, 400/100 mm ks  25,90 € 
OBJ90400125 odbočka jednoduchá 90°, 400/125 mm ks  27,30 € 
OBJ90400150 odbočka jednoduchá 90°, 400/150 mm ks  28,70 € 
OBJ90400160 odbočka jednoduchá 90°, 400/160 mm ks  29,40 € 
OBJ90400180 odbočka jednoduchá 90°, 400/180 mm ks  30,90 € 
OBJ90400200 odbočka jednoduchá 90°, 400/200 mm ks  25,70 € 
OBJ90400224 odbočka jednoduchá 90°, 400/224 mm ks  34,90 € 
OBJ90400250 odbočka jednoduchá 90°, 400/250 mm ks  28,20 € 
OBJ90400280 odbočka jednoduchá 90°, 400/280 mm ks  38,40 € 
OBJ90400315 odbočka jednoduchá 90°, 400/315 mm ks  30,90 € 
OBJ90400355 odbočka jednoduchá 90°, 400/355 mm ks  31,20 € 
OBJ90400400 odbočka jednoduchá 90°, 400/400 mm ks  32,80 € 
OBJ90450125 odbočka jednoduchá 90°, 450/125 mm ks  29,00 € 
OBJ90450160 odbočka jednoduchá 90°, 450/160 mm ks  32,80 € 
OBJ90450180 odbočka jednoduchá 90°, 450/180 mm ks  34,70 € 
OBJ90450200 odbočka jednoduchá 90°, 450/200 mm ks  37,30 € 
OBJ90450224 odbočka jednoduchá 90°, 450/224 mm ks  39,30 € 
OBJ90450250 odbočka jednoduchá 90°, 450/250 mm ks  42,90 € 
OBJ90450280 odbočka jednoduchá 90°, 450/280 mm ks  45,50 € 
OBJ90450315 odbočka jednoduchá 90°, 450/315 mm ks  41,00 € 
OBJ90450355 odbočka jednoduchá 90°, 450/355 mm ks  42,50 € 
OBJ90450400 odbočka jednoduchá 90°, 450/400 mm ks  44,70 € 
OBJ90450450 odbočka jednoduchá 90°, 450/450 mm ks  46,30 € 
OBJ90500160 odbočka jednoduchá 90°, 500/160 mm ks  35,00 € 
OBJ90500180 odbočka jednoduchá 90°, 500/180 mm ks  36,90 € 
OBJ90500200 odbočka jednoduchá 90°, 500/200 mm ks  40,80 € 
OBJ90500250 odbočka jednoduchá 90°, 500/250 mm ks  46,30 € 
OBJ90500315 odbočka jednoduchá 90°, 500/315 mm ks  40,30 € 
OBJ90500355 odbočka jednoduchá 90°, 500/355 mm ks  40,40 € 
OBJ90500400 odbočka jednoduchá 90°, 500/400 mm ks  44,60 € 
OBJ90500450 odbočka jednoduchá 90°, 500/450 mm ks  65,10 € 
OBJ90500500 odbočka jednoduchá 90°, 500/500 mm ks  49,40 € 
OBJ90560200 odbočka jednoduchá 90°, 560/200 mm ks  53,30 € 
OBJ90560224 odbočka jednoduchá 90°, 560/224 mm ks  57,10 € 
OBJ90560250 odbočka jednoduchá 90°, 560/250 mm ks  59,30 € 
OBJ90560315 odbočka jednoduchá 90°, 560/315 mm ks  68,00 € 
OBJ90560355 odbočka jednoduchá 90°, 560/355 mm ks  47,00 € 
OBJ90560400 odbočka jednoduchá 90°, 560/400 mm ks  51,50 € 
OBJ90560450 odbočka jednoduchá 90°, 560/450 mm ks  52,50 € 
OBJ90560500 odbočka jednoduchá 90°, 560/500 mm ks  60,40 € 
OBJ90560560 odbočka jednoduchá 90°, 560/560 mm ks  101,70 € 
OBJ90630200 odbočka jednoduchá 90°, 630/200 mm ks  56,20 € 
OBJ90630250 odbočka jednoduchá 90°, 630/250 mm ks  64,50 € 
OBJ90630280 odbočka jednoduchá 90°, 630/280 mm ks  71,20 € 
OBJ90630315 odbočka jednoduchá 90°, 630/315 mm ks  76,10 € 
OBJ90630355 odbočka jednoduchá 90°, 630/355 mm ks  78,40 € 
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OBJ90630400 odbočka jednoduchá 90°, 630/400 mm ks  86,90 € 
OBJ90630450 odbočka jednoduchá 90°, 630/450 mm ks  75,50 € 
OBJ90630500 odbočka jednoduchá 90°, 630/500 mm ks  100,00 € 
OBJ90630560 odbočka jednoduchá 90°, 630/560 mm ks  85,60 € 
OBJ90630630 odbočka jednoduchá 90°, 630/630 mm ks  113,60 € 

OBD90
OBD90100080 odbočka dvojitá 90°, 100/80 mm ks  15,10 € 
OBD90100100 odbočka dvojitá 90°, 100/100 mm ks  9,70 € 
OBD90125100 odbočka dvojitá 90°, 125/100 mm ks  9,70 € 
OBD90125125 odbočka dvojitá 90°, 125/125 mm ks  9,60 € 
OBD90150100 odbočka dvojitá 90°, 150/100 mm ks  19,60 € 
OBD90150125 odbočka dvojitá 90°, 150/125 mm ks  21,20 € 
OBD90150150 odbočka dvojitá 90°, 150/150 mm ks  13,30 € 
OBD90160080 odbočka dvojitá 90°, 160/80 mm ks  16,30 € 
OBD90160100 odbočka dvojitá 90°, 160/100 mm ks  14,00 € 
OBD90160125 odbočka dvojitá 90°, 160/125 mm ks  14,60 € 
OBD90160160 odbočka dvojitá 90°, 160/160 mm ks  14,60 € 
OBD90180080 odbočka dvojitá 90°, 180/80 mm ks  16,30 € 
OBD90180100 odbočka dvojitá 90°, 180/100 mm ks  17,60 € 
OBD90180125 odbočka dvojitá 90°, 180/125 mm ks  17,60 € 
OBD90180160 odbočka dvojitá 90°, 180/160 mm ks  18,80 € 
OBD90200080 odbočka dvojitá 90°, 200/80 mm ks  17,60 € 
OBD90200100 odbočka dvojitá 90°, 200/100 mm ks  18,10 € 
OBD90200125 odbočka dvojitá 90°, 200/125 mm ks  16,50 € 
OBD90200150 odbočka dvojitá 90°, 200/150 mm ks  19,40 € 
OBD90200160 odbočka dvojitá 90°, 200/160 mm ks  18,10 € 
OBD90200180 odbočka dvojitá 90°, 200/180 mm ks  20,60 € 
OBD90200200 odbočka dvojitá 90°, 200/200 mm ks  21,00 € 
OBD90224100 odbočka dvojitá 90°, 224/100 mm ks  18,40 € 
OBD90224125 odbočka dvojitá 90°, 224/125 mm ks  19,40 € 
OBD90224160 odbočka dvojitá 90°, 224/160 mm ks  21,20 € 
OBD90224180 odbočka dvojitá 90°, 224/180 mm ks  20,60 € 
OBD90224200 odbočka dvojitá 90°, 224/200 mm ks  20,80 € 
OBD90250080 odbočka dvojitá 90°, 250/80 mm ks  18,80 € 
OBD90250100 odbočka dvojitá 90°, 250/100 mm ks  18,80 € 
OBD90250125 odbočka dvojitá 90°, 250/125 mm ks  18,90 € 
OBD90250150 odbočka dvojitá 90°, 250/150 mm ks  23,40 € 
OBD90250160 odbočka dvojitá 90°, 250/160 mm ks  21,90 € 
OBD90250180 odbočka dvojitá 90°, 250/180 mm ks  24,70 € 
OBD90250200 odbočka dvojitá 90°, 250/200 mm ks  25,30 € 
OBD90250224 odbočka dvojitá 90°, 250/224 mm ks  27,00 € 
OBD90250250 odbočka dvojitá 90°, 250/250 mm ks  27,00 € 
OBD90280100 odbočka dvojitá 90°, 280/100 mm ks  19,80 € 
OBD90280125 odbočka dvojitá 90°, 280/160 mm ks  21,70 € 
OBD90280160 odbočka dvojitá 90°, 280/160 mm ks  25,20 € 
OBD90280180 odbočka dvojitá 90°, 280/180 mm ks  25,70 € 
OBD90280200 odbočka dvojitá 90°, 280/200 mm ks  27,00 € 
OBD90280224 odbočka dvojitá 90°, 280/224 mm ks  28,00 € 
OBD90280250 odbočka dvojitá 90°, 280/250 mm ks  29,30 € 
OBD90315100 odbočka dvojitá 90°, 315/100 mm ks  22,10 € 
OBD90315125 odbočka dvojitá 90°, 315/125 mm ks  28,00 € 
OBD90315150 odbočka dvojitá 90°, 315/150 mm ks  30,40 € 
OBD90315160 odbočka dvojitá 90°, 315/160 mm ks  31,10 € 
OBD90315180 odbočka dvojitá 90°, 315/180 mm ks  31,60 € 
OBD90315200 odbočka dvojitá 90°, 315/200 mm ks  29,40 € 
OBD90315224 odbočka dvojitá 90°, 315/224 mm ks  35,00 € 
OBD90315250 odbočka dvojitá 90°, 315/250 mm ks  32,00 € 
OBD90315280 odbočka dvojitá 90°, 315/280 mm ks  40,80 € 
OBD90315315 odbočka dvojitá 90°, 315/315 mm ks  33,00 € 
OBD90355100 odbočka dvojitá 90°, 355/100 mm ks  23,40 € 
OBD90355125 odbočka dvojitá 90°, 355/125 mm ks  27,00 € 
OBD90355150 odbočka dvojitá 90°, 355/150 mm ks  31,10 € 
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OBD90355160 odbočka dvojitá 90°, 355/160 mm ks  32,80 € 
OBD90355180 odbočka dvojitá 90°, 355/180 mm ks  33,90 € 
OBD90355200 odbočka dvojitá 90°, 355/200 mm ks  37,40 € 
OBD90355224 odbočka dvojitá 90°, 355/224 mm ks  38,60 € 
OBD90355250 odbočka dvojitá 90°, 355/250 mm ks  33,20 € 
OBD90355280 odbočka dvojitá 90°, 355/280 mm ks  44,30 € 
OBD90355315 odbočka dvojitá 90°, 355/315 mm ks  49,00 € 
OBD90355355 odbočka dvojitá 90°, 355/355 mm ks  33,50 € 
OBD90400100 odbočka dvojitá 90°, 400/100 mm ks  30,40 € 
OBD90400125 odbočka dvojitá 90°, 400/125 mm ks  31,60 € 
OBD90400160 odbočka dvojitá 90°, 400/160 mm ks  33,90 € 
OBD90400180 odbočka dvojitá 90°, 400/180 mm ks  34,30 € 
OBD90400200 odbočka dvojitá 90°, 400/200 mm ks  36,30 € 
OBD90400224 odbočka dvojitá 90°, 400/224 mm ks  38,60 € 
OBD90400250 odbočka dvojitá 90°, 400/250 mm ks  37,80 € 
OBD90400280 odbočka dvojitá 90°, 400/280 mm ks  44,30 € 
OBD90400315 odbočka dvojitá 90°, 400/315 mm ks  46,70 € 
OBD90400355 odbočka dvojitá 90°, 400/355 mm ks  47,90 € 
OBD90450125 odbočka dvojitá 90°, 450/125 mm ks  31,60 € 
OBD90450160 odbočka dvojitá 90°, 450/160 mm ks  35,00 € 
OBD90450180 odbočka dvojitá 90°, 450/180 mm ks  36,80 € 
OBD90450200 odbočka dvojitá 90°, 450/200 mm ks  39,70 € 
OBD90450224 odbočka dvojitá 90°, 450/224 mm ks  42,10 € 
OBD90450250 odbočka dvojitá 90°, 450/250 mm ks  44,30 € 
OBD90450280 odbočka dvojitá 90°, 450/280 mm ks  47,90 € 
OBD90450315 odbočka dvojitá 90°, 450/315 mm ks  50,80 € 
OBD90450355 odbočka dvojitá 90°, 450/355 mm ks  51,40 € 
OBD90450400 odbočka dvojitá 90°, 450/400 mm ks  57,10 € 
OBD90500200 odbočka dvojitá 90°, 500/200 mm ks  43,20 € 
OBD90500250 odbočka dvojitá 90°, 500/250 mm ks  49,00 € 
OBD90500315 odbočka dvojitá 90°, 500/315 mm ks  56,60 € 
OBD90500355 odbočka dvojitá 90°, 500/355 mm ks  58,40 € 
OBD90500400 odbočka dvojitá 90°, 500/400 mm ks  63,70 € 
OBD90500450 odbočka dvojitá 90°, 500/450 mm ks  67,80 € 
OBD90500500 odbočka dvojitá 90°, 500/500 mm ks  74,70 € 
OBD90560200 odbočka dvojitá 90°, 560/200 mm ks  50,20 € 
OBD90560250 odbočka dvojitá 90°, 560/250 mm ks  56,10 € 
OBD90560315 odbočka dvojitá 90°, 560/315 mm ks  66,00 € 
OBD90560400 odbočka dvojitá 90°, 560/400 mm ks  74,70 € 
OBD90630250 odbočka dvojitá 90°, 630/250 mm ks  65,50 € 
OBD90630315 odbočka dvojitá 90°, 630/315 mm ks  79,50 € 
OBD90630630 odbočka dvojitá 90°, 630/630 mm ks  128,80 € 

SK
SK100100 sedlový kus 90° 100/100 mm ks  2,10 € 
SK125100 sedlový kus 90° 125/100 mm ks  2,10 € 
SK125125 sedlový kus 90° 125/125 mm ks  2,90 € 
SK150150 sedlový kus 90° 150/150 mm ks  3,90 € 
SK160100 sedlový kus 90° 160/100 mm ks  2,10 € 
SK160125 sedlový kus 90° 160/125 mm ks  2,90 € 
SK160160 sedlový kus 90° 160/160 mm ks  3,90 € 
SK200100 sedlový kus 90° 200/100 mm ks  2,10 € 
SK200125 sedlový kus 90° 200/125 mm ks  2,90 € 
SK200160 sedlový kus 90° 200/160 mm ks  3,90 € 
SK200200 sedlový kus 90° 200/200 mm ks  5,30 € 
SK250100 sedlový kus 90° 250/100 mm ks  2,90 € 
SK250125 sedlový kus 90° 250/125 mm ks  2,90 € 
SK250160 sedlový kus 90° 250/160 mm ks  3,90 € 
SK250200 sedlový kus 90° 250/200 mm ks  6,10 € 
SK250250 sedlový kus 90° 250/250 mm ks  8,70 € 
SK315125 sedlový kus 90° 315/125 mm ks  3,10 € 
SK315160 sedlový kus 90° 315/160 mm ks  3,90 € 
SK315200 sedlový kus 90° 315/200 mm ks  6,00 € 
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SK315250 sedlový kus 90° 315/250 mm ks  8,70 € 
SK315315 sedlový kus 90° 315/315 mm ks  10,80 € 
SK400315 sedlový kus 90° 400/315 mm ks  10,60 € 

KK45
KK45080-080 kalhotový kus 45°, 80/80 mm ks  8,80 € 
KK45100-080 kalhotový kus 45°, 100/80 mm ks  9,60 € 
KK45100-100 kalhotový kus 45°, 100/100 mm ks  9,60 € 
KK45125-080 kalhotový kus 45°, 125/80 mm ks  11,00 € 
KK45125-100 kalhotový kus 45°, 125/100 mm ks  10,30 € 
KK45125-125 kalhotový kus 45°, 125/125 mm ks  10,80 € 
KK45150-100 kalhotový kus 45°, 150/100 mm ks  11,00 € 
KK45150-125 kalhotový kus 45°, 150/125 mm ks  12,20 € 
KK45150-150 kalhotový kus 45°, 150/150 mm ks  13,00 € 
KK45160-100 kalhotový kus 45°, 160/100 mm ks  15,30 € 
KK45160-125 kalhotový kus 45°, 160/125 mm ks  13,50 € 
KK45160-160 kalhotový kus 45°, 160/160 mm ks  14,70 € 
KK45200-100 kalhotový kus 45°, 200/100 mm ks  18,60 € 
KK45200-125 kalhotový kus 45°, 200/125 mm ks  18,60 € 
KK45200-150 kalhotový kus 45°, 200/150 mm ks  17,10 € 
KK45200-160 kalhotový kus 45°, 200/160 mm ks  18,90 € 
KK45200-200 kalhotový kus 45°, 200/200 mm ks  19,50 € 
KK45250-160 kalhotový kus 45°, 250/160 mm ks  25,60 € 
KK45250-200 kalhotový kus 45°, 250/200 mm ks  23,00 € 
KK45250-250 kalhotový kus 45°, 250/250 mm ks  24,80 € 
KK45315-160 kalhotový kus 45°, 315/160 mm ks  36,30 € 
KK45315-200 kalhotový kus 45°, 315/200 mm ks  28,10 € 
KK45315-250 kalhotový kus 45°, 315/250 mm ks  36,30 € 
KK45315-315 kalhotový kus 45°, 315/315 mm ks  36,30 € 
KK45355-250 kalhotový kus 45°, 355/250 mm ks  47,80 € 
KK45400-250 kalhotový kus 45°, 400/250 mm ks  50,90 € 
KK45500-400 kalhotový kus 45°, 500/400 mm ks  86,00 € 
KK45630-500 kalhotový kus 45°, 630/500 mm ks  166,60 € 

TVAROVKY S TĚSNÍM
OSG90

OSG90080 oblouk lisovaný 90°, 80 mm, s těsněním ks  5,80 € 
OSG90100 oblouk lisovaný 90°, 100 mm, s těsněním ks  5,60 € 
OSG90125 oblouk lisovaný 90°, 125 mm, s těsněním ks  6,90 € 
OSG90150 oblouk lisovaný 90°, 150 mm, s těsněním ks  9,30 € 
OSG90160 oblouk segmentový 90°, 160 mm, s těsněním ks  9,20 € 
OSG90200 oblouk segmentový 90°, 200 mm, s těsněním ks  12,90 € 
OSG90250 oblouk segmentový 90°, 250 mm, s těsněním ks  16,10 € 
OSG90280 oblouk segmentový 90°, 280 mm, s těsněním ks  16,90 € 
OSG90315 oblouk segmentový 90°, 315 mm, s těsněním ks  28,10 € 
OSG90355 oblouk segmentový 90°, 355 mm, s těsněním ks  35,40 € 
OSG90400 oblouk segmentový 90°, 400 mm, s těsněním ks  30,80 € 
OSG90450 oblouk segmentový 90°, 450 mm, s těsněním ks  37,80 € 
OSG90500 oblouk segmentový 90°, 500 mm, s těsněním ks  42,40 € 
OSG90560 oblouk segmentový 90°, 560 mm, s těsněním ks  60,80 € 
OSG90630 oblouk segmentový 90°, 630 mm, s těsněním ks  82,00 € 

OSG60
OSG60080 oblouk segmentový 60°, 80 mm, s těsněním ks  7,80 € 
OSG60100 oblouk segmentový 60°, 100 mm, s těsněním ks  7,40 € 
OSG60125 oblouk segmentový 60°, 125 mm, s těsněním ks  7,90 € 
OSG60150 oblouk segmentový 60°, 150 mm, s těsněním ks  11,40 € 
OSG60160 oblouk segmentový 60°, 160 mm, s těsněním ks  12,40 € 
OSG60200 oblouk segmentový 60°, 200 mm, s těsněním ks  12,10 € 
OSG60250 oblouk segmentový 60°, 250 mm, s těsněním ks  13,20 € 
OSG60280 oblouk segmentový 60°, 280 mm, s těsněním ks  13,80 € 
OSG60315 oblouk segmentový 60°, 315 mm, s těsněním ks  18,40 € 
OSG60355 oblouk segmentový 60°, 355 mm, s těsněním ks  20,90 € 
OSG60400 oblouk segmentový 60°, 400 mm, s těsněním ks  24,10 € 
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OSG60450 oblouk segmentový 60°, 450 mm, s těsněním ks  30,00 € 
OSG60500 oblouk segmentový 60°, 500 mm, s těsněním ks  41,50 € 
OSG60560 oblouk segmentový 60°, 560 mm, s těsněním ks  60,50 € 
OSG60630 oblouk segmentový 60°, 630 mm, s těsněním ks  82,10 € 

OSG45
OSG45080 oblouk lisovaný 45°, 80 mm, s těsněním ks  5,10 € 
OSG45100 oblouk lisovaný 45°, 100 mm, s těsněním ks  4,80 € 
OSG45125 oblouk lisovaný 45°, 125 mm, s těsněním ks  4,90 € 
OSG45150 oblouk lisovaný 45°, 150 mm, s těsněním ks  7,30 € 
OSG45160 oblouk segmentový 45°, 160 mm, s těsněním ks  7,20 € 
OSG45200 oblouk segmentový 45°, 200 mm, s těsněním ks  8,90 € 
OSG45250 oblouk segmentový 45°, 250 mm, s těsněním ks  12,20 € 
OSG45280 oblouk segmentový 45°, 280 mm, s těsněním ks  12,70 € 
OSG45315 oblouk segmentový 45°, 315 mm, s těsněním ks  18,40 € 
OSG45355 oblouk segmentový 45°, 355 mm, s těsněním ks  22,20 € 
OSG45400 oblouk segmentový 45°, 400 mm, s těsněním ks  24,30 € 
OSG45450 oblouk segmentový 45°, 450 mm, s těsněním ks  24,70 € 
OSG45500 oblouk segmentový 45°, 500 mm, s těsněním ks  35,40 € 
OSG45560 oblouk segmentový 45°, 560 mm, s těsněním ks  41,60 € 
OSG45630 oblouk segmentový 45°, 630 mm, s těsněním ks  60,30 € 

OSG30
OSG30080 oblouk segmentový 30°, 80 mm, s těsněním ks  4,60 € 
OSG30100 oblouk segmentový 30°, 100 mm, s těsněním ks  4,50 € 
OSG30125 oblouk segmentový 30°, 125 mm, s těsněním ks  3,90 € 
OSG30150 oblouk segmentový 30°, 150 mm, s těsněním ks  7,10 € 
OSG30160 oblouk segmentový 30°, 160 mm, s těsněním ks  7,10 € 
OSG30200 oblouk segmentový 30°, 200 mm, s těsněním ks  8,60 € 
OSG30250 oblouk segmentový 30°, 250 mm, s těsněním ks  10,50 € 
OSG30280 oblouk segmentový 30°, 280 mm, s těsněním ks  10,20 € 
OSG30315 oblouk segmentový 30°, 315 mm, s těsněním ks  14,90 € 
OSG30355 oblouk segmentový 30°, 355 mm, s těsněním ks  22,50 € 
OSG30400 oblouk segmentový 30°, 400 mm, s těsněním ks  24,30 € 
OSG30450 oblouk segmentový 30°, 450 mm, s těsněním ks  25,10 € 
OSG30500 oblouk segmentový 30°, 500 mm, s těsněním ks  28,40 € 
OSG30560 oblouk segmentový 30°, 560 mm, s těsněním ks  39,80 € 
OSG30630 oblouk segmentový 30°, 630 mm, s těsněním ks  50,40 € 

OSG15
OSG15080 oblouk segmentový 15°, 80 mm, s těsněním ks  5,40 € 
OSG15100 oblouk segmentový 15°, 100 mm, s těsněním ks  5,60 € 
OSG15125 oblouk segmentový 15°, 125 mm, s těsněním ks  6,10 € 
OSG15150 oblouk segmentový 15°, 150 mm, s těsněním ks  6,40 € 
OSG15160 oblouk segmentový 15°, 160 mm, s těsněním ks  6,90 € 
OSG15200 oblouk segmentový 15°, 200 mm, s těsněním ks  8,20 € 
OSG15250 oblouk segmentový 15°, 250 mm, s těsněním ks  10,10 € 
OSG15280 oblouk segmentový 15°, 280 mm, s těsněním ks  8,80 € 
OSG15315 oblouk segmentový 15°, 315 mm, s těsněním ks  12,50 € 
OSG15355 oblouk segmentový 15°, 355 mm, s těsněním ks  12,80 € 
OSG15400 oblouk segmentový 15°, 400 mm, s těsněním ks  19,60 € 
OSG15450 oblouk segmentový 15°, 450 mm, s těsněním ks  18,00 € 
OSG15500 oblouk segmentový 15°, 500 mm, s těsněním ks  22,80 € 
OSG15560 oblouk segmentový 15°, 560 mm, s těsněním ks  32,30 € 
OSG15630 oblouk segmentový 15°, 630 mm, s těsněním ks  43,20 € 

OBJG90
OBJG90100100 odbočka jednoduchá 90°, 100/100 mm, s těsněním ks  7,80 € 
OBJG90125080 odbočka jednoduchá 90°, 125/80 mm, s těsněním ks  8,90 € 
OBJG90125100 odbočka jednoduchá 90°, 125/100 mm, s těsněním ks  7,90 € 
OBJG90125125 odbočka jednoduchá 90°, 125/125 mm, s těsněním ks  8,10 € 
OBJG90160100 odbočka jednoduchá 90°, 160/100 mm, s těsněním ks  10,37 € 
OBJG90160125 odbočka jednoduchá 90°, 160/125 mm, s těsněním ks  10,33 € 
OBJG90160160 odbočka jednoduchá 90°, 160/160 mm, s těsněním ks  11,30 € 
OBJG90200125 odbočka jednoduchá 90°, 200/125 mm, s těsněním ks  11,50 € 
OBJG90200160 odbočka jednoduchá 90°, 200/160 mm, s těsněním ks  12,80 € 
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OBJG90200200 odbočka jednoduchá 90°, 200/200 mm, s těsněním ks  14,30 € 
OBJG90250125 odbočka jednoduchá 90°, 250/125 mm, s těsněním ks  14,70 € 
OBJG90250160 odbočka jednoduchá 90°, 250/160 mm, s těsněním ks  16,50 € 
OBJG90250200 odbočka jednoduchá 90°, 250/200 mm, s těsněním ks  21,80 € 
OBJG90250250 odbočka jednoduchá 90°, 250/250 mm, s těsněním ks  19,40 € 
OBJG90315200 odbočka jednoduchá 90°, 315/200 mm, s těsněním ks  25,00 € 
OBJG90315250 odbočka jednoduchá 90°, 315/250 mm, s těsněním ks  31,80 € 
OBJG90315315 odbočka jednoduchá 90°, 315/315 mm, s těsněním ks  28,90 € 
OBJG90355250 odbočka jednoduchá 90°, 355/250 mm, s těsněním ks  34,30 € 
OBJG90355355 odbočka jednoduchá 90°, 355/355 mm, s těsněním ks  32,50 € 
OBJG90400250 odbočka jednoduchá 90°, 400/250 mm, s těsněním ks  37,40 € 
OBJG90400315 odbočka jednoduchá 90°, 400/315 mm, s těsněním ks  44,70 € 
OBJG90400400 odbočka jednoduchá 90°, 400/400 mm, s těsněním ks  49,00 € 
OBJG90450355 odbočka jednoduchá 90°, 450/355 mm, s těsněním ks  63,80 € 

OBJG45
OBJG45080080 odbočka jednoduchá 45°, 80/80 mm, s těsněním ks  11,80 € 
OBJG45100100 odbočka jednoduchá 45°, 100/100 mm, s těsněním ks  11,30 € 
OBJG45125100 odbočka jednoduchá 45°, 125/100 mm, s těsněním ks  12,70 € 
OBJG45125125 odbočka jednoduchá 45°, 125/125 mm, s těsněním ks  13,50 € 
OBJG45150125 odbočka jednoduchá 45°, 150/125 mm, s těsněním ks  14,20 € 
OBJG45150150 odbočka jednoduchá 45°, 150/150 mm, s těsněním ks  14,20 € 
OBJG45160100 odbočka jednoduchá 45°, 160/100 mm, s těsněním ks  14,50 € 
OBJG45160125 odbočka jednoduchá 45°, 160/125 mm, s těsněním ks  14,40 € 
OBJG45160160 odbočka jednoduchá 45°, 160/160 mm, s těsněním ks  14,30 € 
OBJG45200100 odbočka jednoduchá 45°, 200/100 mm, s těsněním ks  14,50 € 
OBJG45200125 odbočka jednoduchá 45°, 200/125 mm, s těsněním ks  14,70 € 
OBJG45200160 odbočka jednoduchá 45°, 200/160 mm, s těsněním ks  15,10 € 
OBJG45200200 odbočka jednoduchá 45°, 200/200 mm, s těsněním ks  16,10 € 
OBJG45250160 odbočka jednoduchá 45°, 250/160 mm, s těsněním ks  19,80 € 
OBJG45250200 odbočka jednoduchá 45°, 250/200 mm, s těsněním ks  21,90 € 
OBJG45250250 odbočka jednoduchá 45°, 250/250 mm, s těsněním ks  24,70 € 
OBJG45315160 odbočka jednoduchá 45°, 315/160 mm, s těsněním ks  15,90 € 
OBJG45315200 odbočka jednoduchá 45°, 315/200 mm, s těsněním ks  16,10 € 
OBJG45315250 odbočka jednoduchá 45°, 315/250 mm, s těsněním ks  16,20 € 
OBJG45315315 odbočka jednoduchá 45°, 315/315 mm, s těsněním ks  19,50 € 
OBJG45400315 odbočka jednoduchá 45°, 400/315 mm, s těsněním ks  26,10 € 
OBJG45500315 odbočka jednoduchá 45°, 500/315 mm, s těsněním ks  31,80 € 

OBDG90
OBDG90100100 odbočka dvojitá 90°, 100/100 mm, s těsněním ks  11,50 € 
OBDG90125080 odbočka dvojitá 90°, 125/80 mm, s těsněním ks  16,80 € 
OBDG90125100 odbočka dvojitá 90°, 125/100 mm, s těsněním ks  10,30 € 
OBDG90125125 odbočka dvojitá 90°, 125/125 mm, s těsněním ks  13,00 € 
OBDG90160100 odbočka dvojitá 90°, 160/100 mm, s těsněním ks  14,70 € 
OBDG90160125 odbočka dvojitá 90°, 160/125 mm, s těsněním ks  15,10 € 
OBDG90160160 odbočka dvojitá 90°, 160/160 mm, s těsněním ks  15,10 € 
OBDG90200125 odbočka dvojitá 90°, 200/125 mm, s těsněním ks  17,10 € 
OBDG90200160 odbočka dvojitá 90°, 200/160 mm, s těsněním ks  18,80 € 
OBDG90200200 odbočka dvojitá 90°, 200/200 mm, s těsněním ks  20,90 € 
OBDG90250125 odbočka dvojitá 90°, 250/125 mm, s těsněním ks  19,80 € 
OBDG90250160 odbočka dvojitá 90°, 250/160 mm, s těsněním ks  22,50 € 
OBDG90250200 odbočka dvojitá 90°, 250/200 mm, s těsněním ks  25,30 € 
OBDG90250250 odbočka dvojitá 90°, 250/250 mm, s těsněním ks  28,20 € 
OBDG90315200 odbočka dvojitá 90°, 315/200 mm, s těsněním ks  30,00 € 
OBDG90315250 odbočka dvojitá 90°, 315/250 mm, s těsněním ks  32,80 € 
OBDG90315315 odbočka dvojitá 90°, 315/315 mm, s těsněním ks  34,00 € 
OBDG90355250 odbočka dvojitá 90°, 355/250 mm, s těsněním ks  34,20 € 
OBDG90355355 odbočka dvojitá 90°, 355/355 mm, s těsněním ks  33,20 € 
OBDG90400250 odbočka dvojitá 90°, 400/250 mm, s těsněním ks  40,40 € 
OBDG90400315 odbočka dvojitá 90°, 400/315 mm, s těsněním ks  49,50 € 
OBDG90400400 odbočka dvojitá 90°, 400/400 mm, s těsněním ks  51,00 € 
OBDG90450355 odbočka dvojitá 90°, 450/355 mm, s těsněním ks  54,80 € 
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SKG
SKG100100 sedlový kus 90°, 100/100 mm, s těsněním ks  2,20 € 
SKG125100 sedlový kus 90°, 125/100 mm, s těsněním ks  2,20 € 
SKG125125 sedlový kus 90°, 125/125 mm, s těsněním ks  3,10 € 
SKG150150 sedlový kus 90°, 150/150 mm, s těsněním ks  3,90 € 
SKG160100 sedlový kus 90°, 160/100 mm, s těsněním ks  2,20 € 
SKG160125 sedlový kus 90°, 160/125 mm, s těsněním ks  3,10 € 
SKG160160 sedlový kus 90°, 160/160 mm, s těsněním ks  4,50 € 
SKG200100 sedlový kus 90°, 200/100 mm, s těsněním ks  2,20 € 
SKG200125 sedlový kus 90°, 200/125 mm, s těsněním ks  3,10 € 
SKG200160 sedlový kus 90°, 200/160 mm, s těsněním ks  4,10 € 
SKG200200 sedlový kus 90°, 200/200 mm, s těsněním ks  6,20 € 
SKG250125 sedlový kus 90°, 250/125 mm, s těsněním ks  3,10 € 
SKG250160 sedlový kus 90°, 250/160 mm, s těsněním ks  4,10 € 
SKG250200 sedlový kus 90°, 250/200 mm, s těsněním ks  6,60 € 
SKG250250 sedlový kus 90°, 250/250 mm, s těsněním ks  9,50 € 
SKG315125 sedlový kus 90°, 315/125 mm, s těsněním ks  3,30 € 
SKG315160 sedlový kus 90°, 315/160 mm, s těsněním ks  4,10 € 
SKG315200 sedlový kus 90°, 315/200 mm, s těsněním ks  6,60 € 
SKG315250 sedlový kus 90°, 315/250 mm, s těsněním ks  9,40 € 
SKG315315 sedlový kus 90°, 315/315 mm, s těsněním ks  11,40 € 
SKG400315 sedlový kus 90°, 400/315 mm, s těsněním ks  11,10 € 

KKG45
KKG45080-080 kalhotový kus 45°, 80/80 mm, s těsněním ks  12,00 € 
KKG45100-080 kalhotový kus 45°, 100/80 mm, s těsněním ks  12,60 € 
KKG45100-100 kalhotový kus 45°, 100/100 mm, s těsněním ks  12,60 € 
KKG45125-080 kalhotový kus 45°, 125/80 mm, s těsněním ks  14,60 € 
KKG45125-100 kalhotový kus 45°, 125/100 mm, s těsněním ks  14,60 € 
KKG45125-125 kalhotový kus 45°, 125/125 mm, s těsněním ks  14,60 € 
KKG45150-100 kalhotový kus 45°, 150/100 mm, s těsněním ks  16,00 € 
KKG45150-125 kalhotový kus 45°, 150/125 mm, s těsněním ks  16,00 € 
KKG45150-150 kalhotový kus 45°, 150/150 mm, s těsněním ks  15,80 € 
KKG45160-125 kalhotový kus 45°, 160/125 mm, s těsněním ks  17,80 € 
KKG45160-160 kalhotový kus 45°, 160/160 mm, s těsněním ks  17,80 € 
KKG45200-150 kalhotový kus 45°, 200/150 mm, s těsněním ks  21,00 € 
KKG45200-160 kalhotový kus 45°, 200/160 mm, s těsněním ks  23,40 € 
KKG45200-200 kalhotový kus 45°, 200/200 mm, s těsněním ks  23,60 € 
KKG45250-200 kalhotový kus 45°, 250/200 mm, s těsněním ks  31,20 € 
KKG45250-250 kalhotový kus 45°, 250/250 mm, s těsněním ks  31,10 € 
KKG45315-200 kalhotový kus 45°, 315/200 mm, s těsněním ks  36,20 € 

PROG
PROG125100 přechod osový 125/100 mm, s těsněním ks  4,80 € 
PROG150125 přechod osový 150/125 mm, s těsněním ks  5,30 € 
PROG160100 přechod osový 160/100 mm, s těsněním ks  5,10 € 
PROG160125 přechod osový 160/125 mm, s těsněním ks  5,10 € 
PROG160150 přechod osový 160/150 mm, s těsněním ks  6,00 € 
PROG180160 přechod osový 180/160 mm, s těsněním ks  6,50 € 
PROG200100 přechod osový 200/100 mm, s těsněním ks  6,10 € 
PROG200125 přechod osový 200/125 mm, s těsněním ks  6,00 € 
PROG200150 přechod osový 200/150 mm, s těsněním ks  7,20 € 
PROG200160 přechod osový 200/160 mm, s těsněním ks  6,00 € 
PROG200180 přechod osový 200/180 mm, s těsněním ks  7,20 € 
PROG250150 přechod osový 250/150 mm, s těsněním ks  9,20 € 
PROG250160 přechod osový 250/160 mm, s těsněním ks  8,90 € 
PROG250200 přechod osový 250/200 mm, s těsněním ks  8,70 € 
PROG315160 přechod osový 315/160 mm, s těsněním ks  14,70 € 
PROG315200 přechod osový 315/200 mm, s těsněním ks  12,50 € 
PROG315250 přechod osový 315/250 mm, s těsněním ks  12,40 € 
PROG315280 přechod osový 315/280 mm, s těsněním ks  14,10 € 
PROG355250 přechod osový 355/250 mm, s těsněním ks  15,50 € 
PROG355315 přechod osový 355/315 mm, s těsněním ks  15,50 € 
PROG400315 přechod osový 400/315 mm, s těsněním ks  22,00 € 
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PROG400355 přechod osový 400/355 mm, s těsněním ks  17,40 € 
PROG450400 přechod osový 450/400 mm, s těsněním ks  21,60 € 
PROG500315 přechod osový 500/315 mm, s těsněním ks  24,70 € 
PROG500400 přechod osový 500/400 mm, s těsněním ks  22,70 € 
PROG630500 přechod osový 630/500 mm, s těsněním ks  41,40 € 

VSG
VSG080 vsuvka 80 mm, s těsněním ks  2,00 € 
VSG100 vsuvka 100 mm, s těsněním ks  2,00 € 
VSG125 vsuvka 125 mm, s těsněním ks  2,10 € 
VSG160 vsuvka 160 mm, s těsněním ks  2,50 € 
VSG200 vsuvka 200 mm, s těsněním ks  2,90 € 
VSG250 vsuvka 250 mm, s těsněním ks  4,00 € 
VSG315 vsuvka 315 mm, s těsněním ks  4,90 € 
VSG355 vsuvka 355 mm, s těsněním ks  6,30 € 
VSG400 vsuvka 400 mm, s těsněním ks  8,00 € 
VSG450 vsuvka 450 mm, s těsněním ks  9,70 € 
VSG500 vsuvka 500 mm, s těsněním ks  11,80 € 
VSG560 vsuvka 560 mm, s těsněním ks  13,60 € 
VSG630 vsuvka 630 mm, s těsněním ks  15,60 € 

NKG
NKG080 nástavec kruhový s přírubou, 80 mm, s těsněním ks  2,20 € 
NKG100 nástavec kruhový s přírubou, 100 mm, s těsněním ks  2,30 € 
NKG125 nástavec kruhový s přírubou, 125 mm, s těsněním ks  2,50 € 
NKG150 nástavec kruhový s přírubou, 150 mm, s těsněním ks  3,20 € 
NKG160 nástavec kruhový s přírubou, 160 mm, s těsněním ks  3,20 € 
NKG200 nástavec kruhový s přírubou, 200 mm, s těsněním ks  3,30 € 
NKG250 nástavec kruhový s přírubou, 250 mm, s těsněním ks  3,80 € 
NKG280 nástavec kruhový s přírubou, 280 mm, s těsněním ks  5,10 € 
NKG315 nástavec kruhový s přírubou, 315 mm, s těsněním ks  5,10 € 
NKG355 nástavec kruhový s přírubou, 355 mm, s těsněním ks  5,90 € 
NKG400 nástavec kruhový s přírubou, 400 mm, s těsněním ks  7,10 € 
NKG450 nástavec kruhový s přírubou, 450 mm, s těsněním ks  8,40 € 
NKG500 nástavec kruhový s přírubou, 500 mm, s těsněním ks  10,00 € 
NKG560 nástavec kruhový s přírubou, 560 mm, s těsněním ks  10,90 € 
NKG630 nástavec kruhový s přírubou, 630 mm, s těsněním ks  12,70 € 

DRG
DRG080 koncový kryt vsuvka, 80 mm, s těsněním ks  2,80 € 
DRG100 koncový kryt vsuvka, 100 mm, s těsněním ks  2,70 € 
DRG125 koncový kryt vsuvka, 125 mm, s těsněním ks  2,90 € 
DRG150 koncový kryt vsuvka, 150 mm, s těsněním ks  3,80 € 
DRG160 koncový kryt vsuvka, 160 mm, s těsněním ks  3,30 € 
DRG200 koncový kryt vsuvka, 200 mm, s těsněním ks  4,20 € 
DRG250 koncový kryt vsuvka, 250 mm, s těsněním ks  5,60 € 
DRG280 koncový kryt vsuvka, 280 mm, s těsněním ks  7,30 € 
DRG315 koncový kryt vsuvka, 315 mm, s těsněním ks  9,40 € 
DRG355 koncový kryt vsuvka, 355 mm, s těsněním ks  10,90 € 
DRG400 koncový kryt vsuvka, 400 mm, s těsněním ks  13,50 € 
DRG450 koncový kryt vsuvka, 450 mm, s těsněním ks  14,20 € 
DRG500 koncový kryt vsuvka, 500 mm, s těsněním ks  16,00 € 
DRG560 koncový kryt vsuvka, 560 mm, s těsněním ks  18,80 € 
DRG630 koncový kryt vsuvka, 630 mm, s těsněním ks  23,50 € 

MULTI-PLAST
MULTI-PLAST

MP001 čtyřhranné napojení – 120x60 mm pro MP4900, MP4904 ks  1,00 € 
MP1100-4/K kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 1 m ks  4,37 € 
MP1100-5/K kruhové potrubí průměr 125 mm, délka 1 m ks  5,70 € 
MP1100-6/K kruhové potrubí průměr 150 mm, délka 1 m ks  6,71 € 
MP118/K osový přechod průměr 125/150 mm ks  1,61 € 
MP119/K osový přechod průměr 125/100 mm ks  1,61 € 
MP1250-4/K kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 2,5 m ks  10,80 € 
MP1250-5/K kruhové potrubí průměr 125 mm, délka 2,5 m ks  14,42 € 
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MP1250-6/K kruhové potrubí průměr 150 mm, délka 2,5 m ks  16,78 € 
MP135-4/K kruhové potrubí průměr 100 mm, délka 0,35 m ks  1,84 € 
MP135-5/K kruhové potrubí průměr 125 mm, délka 0,35 m ks  2,37 € 
MP135-6/K kruhové potrubí průměr 150 mm, délka 0,35 m ks  2,78 € 
MP380/K spojka pro MP430/K-C, průměr 100 mm ks  0,69 € 
MP4005/C čtyřhranné potrubí 60x120 mm, délka 0,5 m ks  2,73 € 
MP4010/C čtyřhranné potrubí 60x120 mm, délka 1 m ks  4,98 € 
MP4015/C čtyřhranné potrubí 60x120 mm, délka 1,5 m ks  7,35 € 
MP418/C záslepka 60x120 mm ks  1,48 € 
MP420/C spojka na potrubí 60x120 mm ks  0,88 € 
MP422/C spona na potrubí 60x120 mm ks  0,52 € 
MP427/C spojka na potrubí se zpětnou klapkou 60x120 mm ks  1,09 € 
MP430/K-C přechodové koleno 90°, 120x60 mm, na potrubí 100 mm ks  1,17 € 
MP431/K-C přechodové koleno 90°, 120x60 mm, do potrubí 100 mm ks  2,05 € 
MP440/K-C přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204 mm/100 mm ks  5,26 € 
MP441/K-C přechodové koleno 90°, 60x204 mm/100 mm, možnost vyosení ks  8,03 € 
MP450/C oblouk horizontální 90°, 60x120 mm ks  1,40 € 
MP460/C oblouk vertikální 90°, 60x120 mm ks  1,17 € 
MP470/K-C přechod pravoúhlý 60x120 mm / průměr 100 mm ks  1,53 € 
MP471/K-C přechod osový 60x120 mm / průměr 100 mm ks  1,25 € 
MP477/C přechod pravoúhlý 60x120 mm / 60x204 mm ks  2,41 € 
MP4804WH-S/K kruhová mřížka se síťkou bílá, průměr 100 mm ks  0,92 € 
MP482/C T-kus 60x120 mm ks  3,13 € 
MP490/K koleno 90°, průměr 100 mm ks  3,97 € 
MP4900/K samočinná žaluzie průměr 100 mm ks  2,53 € 
MP4902/K venkovní samočinná klapka s krytem, průměr 100 mm ks  3,13 € 
MP4904-S/K větrací mřížka pro výfuk a sání, průměr 100 mm ks  3,17 € 
MP491/K koleno 45°, průměr 100 mm ks  3,97 € 
MP492/K T-kus 100/100/100 mm ks  5,66 € 
MP493/K spojka do potrubí, průměr 100 mm ks  1,84 € 
MP494/K spojka do potrubí se zpětnou klapkou, průměr 100 mm ks  2,78 € 
MP495/K čtyřhranná příruba se zpětnou klapkou, průměr 100 mm ks  4,50 € 
MP497/K kondenzační kus, průměr 100 mm ks  8,15 € 
MP499 spona na potrubí průměr 100mm ks  0,92 € 
MP5005/C čtyřhranné potrubí 60x204 mm, délka 0,5 m ks  3,70 € 
MP505/C horizontální větrací mřížka do zdi, 60x204 mm ks  3,93 € 
MP510/C čtyřhranné potrubí 60x204 mm, délka 1 m ks  7,11 € 
MP515/C čtyřhranné potrubí 60x204 mm, délka 1,5 m ks  10,64 € 
MP518/C záslepka 60x204 mm ks  1,69 € 
MP520/C spojka na potrubí 60x204 mm ks  3,66 € 
MP522/C spona na potrubí 60x204 mm ks  0,77 € 
MP527/C spojka na potrubí se zpětnou klapkou 60x204 mm ks  4,89 € 
MP540/K-C přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204 mm/125 mm ks  5,02 € 
MP541/K-C přechodové koleno 90°, 60x204 m/125 mm, možnost vyosení ks  7,99 € 
MP545/C oblouk horizontální segmentový, 60x204 mm ks  6,23 € 
MP550/C oblouk horizontální 90°, 60x204 mm ks  7,59 € 
MP560/C oblouk vertikální 90°, 60x204 mm ks  4,94 € 
MP5697/K kondenzační kus, průměr 125, 150 mm ks  20,52 € *
MP570/K-C přechod pravoúhlý 60x204 mm / průměr 125 mm ks  5,06 € 
MP582/C T-kus 60x204 mm ks  10,12 € 
MP590/K koleno 90°, průměr 125 mm ks  5,58 € 
MP5900/K samočinná žaluzie průměr 125 mm ks  5,58 € 
MP5902/K venkovní samočinná klapka s krytem, průměr 125 mm ks  6,87 € 
MP5904-S/K větrací mřížka pro výfuk a sání, průměr 125 mm ks  4,82 € 
MP591/K koleno 45°, průměr 125 mm ks  5,02 € 
MP592/K T-kus 125/125/125 mm ks  5,66 € 
MP593/K spojka do potrubí, průměr 125 mm ks  2,13 € 
MP594/K spojka do potrubí se zpětnou klapkou, průměr 125 mm ks  3,57 € 
MP595/K čtyřhranná příruba se zpětnou klapkou, průměr 125 mm ks  6,58 € 
MP599 spona na potrubí průměr 125mm ks  1,00 € 
MP640/K-C přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204 mm/150 mm ks  4,94 € 
MP641/K-C přechodové koleno 90°, 60x204 mm/150 mm, možnost vyosení ks  8,07 € 
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MP690/K koleno 90°, průměr 150 mm ks  8,99 € 
MP6900/K samočinná žaluzie průměr 150 mm ks  5,22 € 
MP6904-S/K větrací mřížka pro výfuk a sání, průměr 150 mm ks  4,82 € 
MP692/K T-kus 150/150/150 mm ks  7,19 € 
MP693/K spojka do potrubí, průměr 150 mm ks  2,29 € 
MP694/K spojka do potrubí se zpětnou klapkou, průměr 150 mm ks  4,41 € 
MP695/K čtyřhranná příruba se zpětnou klapkou, průměr 150 mm ks  6,35 € 
MP699 spona na potrubí průměr 150mm ks  1,17 € 
MP905/C mřížka 133x227 mm ks  4,41 € 
MP910/C čtyřhranné potrubí 90x220 mm, délka 1 m ks  10,20 € 
MP915/C čtyřhranné potrubí 90x220 mm, délka 1,5 m ks  15,18 € 
MP920/C spojka na potrubí 90x220 mm ks  3,05 € 
MP922/C spona na potrubí 90x220 mm ks  0,77 € 
MP927/C spojka na potrubí se zpětnou klapkou 90x220mm ks  5,10 € 
MP950/C oblouk horizontální 90°, 90x220 mm ks  9,36 € 
MP951/K-C přechodové koleno 90°, 90x220 mm/125 mm, možnost vyosení ks  8,71 € 
MP955/C oblouk horizontální 45°, 90x220mm ks  5,55 € 
MP957/C přechod pravoúhlý 60x204 mm / 90x220 mm ks  2,73 € 
MP960/C oblouk vertikální 90°, 90x220 mm ks  5,26 € 
MP961/K-C přechodové koleno 90°, 90x220 mm/150 mm, možnost vyosení ks  8,71 € 
MP970/K-C přechod pravoúhlý 90x220 mm/průměr 150 mm ks  8,76 € 
MP977/C redukce pro MP905/C 90x220 mm/133x227 mm ks  2,73 € 
MP982/C T-kus 90x220mm ks  28,11 € 

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PVC

PVC50/20 PVC páska 50 mm x 20 m ks  3,98 € 
PVC50/33 PVC páska 50 mm x 33 m ks  6,43 € 

ALU
ALU050/010 páska hliníková 50 mm x 10 m ks  4,51 € 
ALU050/050 páska hliníková 50 mm x 50 m ks  5,98 € 
ALU075/050 páska hliníková 75 mm x 50 m ks  8,43 € 
ALU100/050 páska hliníková 100 mm x 50 m ks  12,01 € 

ASB
ASB050 hliníková páska 50 mm x 15 m ks  15,50 € 

PSB
PSB050 polyuretanová páska 50 mm x 15 m ks  15,10 € 

DUCT
DUCT5050 textilní páska 50 mm x 50 m ks  11,61 € 

POLYBAND
POLYBAND050 hliníková páska 50 mm x 100 m ks  7,15 € 
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GT4
GT4/09NB těsnění mezi příruby 100 m ks  12,73 € 

AKRYL
AKRYL akrylový tmel bílý 310 ml ks  2,45 € 

SILIKON
SILIKON silikonový tmel transparent 310 ml ks  6,03 € 

QCL
QCL00T napínací kleště pro spony QCL ks  39,00 € 

QCL540 nylonové spony 140 mm ks  0,24 € 
QCL780 nylonové spony 229 mm ks  0,28 € 

QIP
QIP110 kovová spona průměr 110 mm ks  1,00 € 
QIP135 kovová spona průměr 135 mm ks  0,92 € 
QIP165 kovová spona průměr 165 mm ks  0,92 € 
QIP215 kovová spona průměr 215 mm ks  1,16 € 
QIP270 kovová spona průměr 270 mm ks  1,29 € 
QIP325 kovová spona průměr 325 mm ks  1,61 € 
QIP380 kovová spona průměr 380 mm ks  1,65 € 
QIP525 kovová spona průměr 525 mm ks  2,45 € 
QIPBAND kovová páska, 30 m ks  26,39 € 
QIPCLAMP kovová spona k pásce ks  0,52 € 

CONR
CONR45060/25 polotovar 45/60/45 mm – 25 m bal  71,93 € 

PZ
PZ017/25 perforovaná páska pozink 17 mm x 25 m ks  8,80 € 

PP
PP019 perforovaná páska pozink/plast 19 mm x 20 m ks  44,02 € 
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FROUNO
FROUNO-G3-2 filtrační rouno G3, tloušťka 16 mm, 40 m² bal  270,00 € 
FROUNO-G3-2 DĚLENÉ filtrační rouno G3, 2 m² / 1 kus, tloušťka 16 mm ks  13,45 € 

DAM
DAM020 plastové ovládání klapek ks  1,65 € 

DAM010 kovové ovládání klapek ks  6,40 € 

LIŠTOVÉ PŘÍRUBY
LISTPRIRUBA20-D přírubová lišta šířka 20 mm, délka 5 m m  1,39 € 
LISTPRIRUBA30-D přírubová lišta šířka 30 mm, délka 5 m m  1,71 € 

ZTZ
ZTZ-M8/1,0 závitová tyč pozink M8, délka 1 m ks  1,04 € 

KLK
KLK-M6 klínová kotva k závitové tyči M6 ks  0,40 € 
KLK-M8 klínová kotva k závitové tyči M8 ks  0,40 € 

M – matice
M8V vysoká matice pro závitovou tyč M8 ks  0,28 € 

SCR – šrouby
SCR4,2/13 samořezné šrouby 4,2/13 balení 1000 ks ks  12,73 € 
SCR4,2/16 samořezné šrouby 4,2/16 balení 1000 ks ks  14,02 € 
SCR4,2/19 samořezné šrouby 4,2/19 balení 1000 ks ks  15,46 € 
SCR4,2/25 samořezné šrouby 4,2/25 balení 1000 ks ks  17,79 € 
SCR4,2-NÁSTAVEC náhradní nástavec (bit) ks  1,16 € 

PINSA
PINSA032 samolepící trn + klipsna ks  0,20 € 
PINSA063 samolepící trn + klipsna ks  0,24 € 

PŘÍCHYTKY
PRICHYTKA-L/A L – příchytka ks  0,52 € 
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PRICHYTKA-U/A U – příchytka ks  0,76 € 

PRICHYTKA-Z/A Z – příchytka ks  0,56 € 

ROHOVNÍKY
ROHOVNIK20/3-D rohovník pro lištu šířky 20 mm ks  0,22 € 
ROHOVNIK30/4-D rohovník pro lištu šířky 30 mm ks  0,45 € 

SBO
SBO080 kovová objímka bez gumy průměr 80 mm ks  1,49 € 
SBO100 kovová objímka bez gumy průměr 100 mm ks  1,61 € 
SBO125 kovová objímka bez gumy průměr 125 mm ks  1,65 € 
SBO150 kovová objímka bez gumy průměr 150 mm ks  1,85 € 
SBO160 kovová objímka bez gumy průměr 160 mm ks  1,93 € 
SBO180 kovová objímka bez gumy průměr 180 mm ks  2,01 € 
SBO200 kovová objímka bez gumy průměr 200 mm ks  2,05 € 
SBO225 kovová objímka bez gumy průměr 225 mm ks  2,37 € 
SBO250 kovová objímka bez gumy průměr 250 mm ks  2,69 € 
SBO280 kovová objímka bez gumy průměr 280 mm ks  3,01 € 
SBO315 kovová objímka bez gumy průměr 315 mm ks  3,25 € 
SBO355 kovová objímka bez gumy průměr 355 mm ks  3,37 € 
SBO400 kovová objímka bez gumy průměr 400 mm ks  3,78 € 
SBO450 kovová objímka bez gumy průměr 450 mm ks  6,87 € 
SBO500 kovová objímka bez gumy průměr 500 mm ks  7,27 € 
SBO560 kovová objímka bez gumy průměr 560 mm ks  7,51 € 
SBO630 kovová objímka bez gumy průměr 630 mm ks  8,03 € 

SBOG
SBOG080 kovová objímka s gumou průměr 80 mm ks  2,17 € 
SBOG100 kovová objímka s gumou průměr 100 mm ks  2,29 € 
SBOG125 kovová objímka s gumou průměr 125 mm ks  2,73 € 
SBOG150 kovová objímka s gumou průměr 150 mm ks  3,05 € 
SBOG160 kovová objímka s gumou průměr 160 mm ks  3,09 € 
SBOG180 kovová objímka s gumou průměr 180 mm ks  3,33 € 
SBOG200 kovová objímka s gumou průměr 200 mm ks  3,61 € 
SBOG225 kovová objímka s gumou průměr 225 mm ks  4,06 € 
SBOG250 kovová objímka s gumou průměr 250 mm ks  4,54 € 
SBOG280 kovová objímka s gumou průměr 280 mm ks  4,86 € 
SBOG315 kovová objímka s gumou průměr 315 mm ks  5,54 € 
SBOG355 kovová objímka s gumou průměr 355 mm ks  6,27 € 
SBOG400 kovová objímka s gumou průměr 400 mm ks  7,11 € 
SBOG450 kovová objímka s gumou průměr 450 mm ks  13,17 € 
SBOG500 kovová objímka s gumou průměr 500 mm ks  14,06 € 
SBOG560 kovová objímka s gumou průměr 560 mm ks  15,34 € 
SBOG630 kovová objímka s gumou průměr 630 mm ks  17,67 € 
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

STROP
Aérys

Aérys2-125 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 125 mm

ks  11,70 € 

Aérys2-160 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 160 mm

ks  12,70 € 

Aérys2-200 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 200 mm

ks  17,30 € 

MSS
MSS080-594X594 stropní anemostat s nastavitelnými tryskami, 594x594 mm, napojení 80 mm ks 102,00 € 

WS360
WS360-125/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 125 mm ks 101,70 € 
WS360-160/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 160 mm ks 126,80 € 
WS360-200/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 200 mm ks 129,60 € 
WS360-250/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 250 mm ks 132,70 € 
WS360-315/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 315 mm ks 148,10 € 
WS360-400/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 400 mm ks 175,60 € 

OD-08
OD-8/K1/A/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 400x400 mm / 16 lamel ks 28,20 € 
OD-8/K1/A/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 16 lamel ks 39,70 € 
OD-8/K1/A/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 24 lamel ks 41,60 € 
OD-8/K1/A/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 48 lamel ks 47,80 € 
OD-8/K1/Z/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 400x400 mm / 16 lamel ks 36,80 € 
OD-8/K1/Z/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 16 lamel ks 46,30 € 
OD-8/K1/Z/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 24 lamel ks 53,30 € 
OD-8/K1/Z/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 48 lamel ks 72,00 € 

příslušenství OD-8
PB-OD8K140016-200OHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 

napojení 200 mm
ks 46,50 € 

PB-OD8K140016-200PHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks 57,30 € 

PB-OD8K160016-200OHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks 46,60 € 

PB-OD8K160016-200PHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks 58,00 € 

PB-OD8K160024-200OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks 62,20 € 

PB-OD8K160024-200PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks 79,00 € 

PB-OD8K160024-250OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks 62,50 € 

PB-OD8K160024-250PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks 76,10 € 

PB-OD8K160048-250OHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks 62,50 € 

PB-OD8K160048-250PHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks 78,30 € 

WT500
WT500-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod, bez klapky, černé deflektory, průměr desky 600 mm, 

velikost 250 mm
ks 93,10 € 

WT500S-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod s plenum boxem, černé deflektory, průměr desky 
600 mm, velikost 250 mm

ks 273,50 € 

WS400
WS400-125/294 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm ks 81,30 € 
WS400-200/494 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm ks 86,80 € 
WS400-250/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm ks 88,70 € 
WS400-315/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm ks 91,40 € 
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WS400S-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks 160,00 € 

WS400S-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks 192,20 € 

WS400S-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks 209,20 € 

WS400S-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks 220,40 € 

WS400T-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks 160,00 € 

WS400T-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks 181,40 € 

WS400T-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks 209,20 € 

WS400T-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks 220,40 € 

WR200
WR210-100 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 100 mm ks 30,00 € 
WR210-125 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 125 mm ks 32,30 € 
WR210-160 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 160 mm ks 34,20 € 
WR210-200 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 200 mm ks 38,20 € 
WR210-250 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 250 mm ks 44,10 € 
WR210-315 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 315 mm ks 54,90 € 
WR210-400 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 400 mm ks 67,20 € 
WR210-500 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 500 mm ks 108,60 € 

WR230, WP270 s
WR230-100 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 100 mm ks 37,90 € 
WR230-125 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 125 mm ks 43,40 € 
WR230-160 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 160 mm ks 48,00 € 
WR230-200 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 200 mm ks 63,10 € 
WR230-250 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 250 mm ks 74,00 € 
WR230-315 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 315 mm ks 91,10 € 
WR230-400 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 400 mm ks 127,60 € 
WR230-500 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 500 mm ks 162,50 € 

LT350
LT351-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 46,70 € 
LT352-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 71,90 € 
LT353-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 135,70 € 
LT354-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 203,70 € 

LP300
LP311/125-1000 plenum box pro LT351, délka 1 m ks 65,70 € 
LP312/160-1000 plenum box pro LT352, délka 1 m ks 70,90 € 
LP313/160-1000 plenum box pro LT353, délka 1 m ks 74,40 € 
LP314/200-1000 plenum box pro LT354, délka 1 m ks 79,30 € 

LT450
LT451-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení prošroubováním, hliník, délka 1 m ks 51,90 € 
LT452-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení prošroubováním, hliník, délka 1 m ks 80,00 € 
LT453-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení prošroubováním, hliník, délka 1 m ks 152,00 € 
LT454-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení prošroubováním, hliník, délka 1 m ks 211,20 € 

LP400
LP411/125-1000 plenum box pro LT451, délka 1 m ks 73,20 € 
LP412/160-1000 plenum box pro LT452, délka 1 m ks 77,00 € 
LP413/160-1000 plenum box pro LT453, délka 1 m ks 88,00 € 
LP414/200-1000 plenum box pro LT454, délka 1 m ks 91,30 € 

SLS
SLS11-1000 jednoštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 53,70 € 
SLS12-1000 dvouštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 80,20 € 
SLS13-1000 tříštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 107,60 € 
SLS14-1000 čtyřštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 133,40 € 
SLS15-1000 pětištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 156,80 € 
SLS16-1000 šestištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 181,60 € 
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SPS
SPS11/125-1000 plenum box pro SLS11, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 

125 mm
ks 67,20 € 

SPS12/160-1000 plenum box pro SLS12, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
125 mm

ks 76,90 € 

SPS13/200-1000 plenum box pro SLS13, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
160 mm

ks 88,70 € 

SPS14/200-1000 plenum box pro SLS14, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
200 mm

ks 94,30 € 

SPS15/250-1000 plenum box pro SLS15, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
250 mm

ks 100,60 € 

SPS16/250-1000 plenum box pro SLS16, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1m, napojení 
250 mm

ks 107,80 € 

CC600
CC600-100 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 100 mm ks 79,70 € 
CC600-125 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 125 mm ks 89,30 € 
CC600-160 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 160 mm ks 106,10 € 
CC600-200 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 200 mm ks 121,90 € 
CC600-250 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 250 mm ks 141,40 € 
CC600-315 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 315 mm ks 171,80 € 
CC601-100 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 100 mm ks 100,10 € 
CC601-125 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 125 mm ks 110,60 € 
CC601-160 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 160 mm ks 133,30 € 
CC601-200 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 200 mm ks 155,60 € 
CC601-250 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 250 mm ks 186,50 € 
CC601-315 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 315 mm ks 224,30 € 

DR160
DR160-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 160 mm ks 30,40 € 
DR160-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 200 mm ks 34,20 € 
DR160-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 250 mm ks 40,50 € 
DR160-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 315 mm ks 48,10 € 
DR170-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 160 mm ks 30,90 € 
DR170-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 200 mm ks 33,20 € 
DR170-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 250 mm ks 36,20 € 
DR170-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 315 mm ks 41,50 € 

příslušenství DR160
GR003-160 příčný nosník pro DR/WR, velikost 160 ks 7,40 € 
GR003-200 příčný nosník pro DR/WR, velikost 200 ks 7,80 € 
GR003-250 příčný nosník pro DR/WR, velikost 250 ks 8,20 € 
GR003-315 příčný nosník pro DR/WR, velikost 315 ks 8,70 € 

CE100, DE100
DE100-160 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 160 mm ks 58,70 € 
DE100-200 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 200 mm ks 74,20 € 
DE100-250 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 250 mm ks 90,50 € 
DE100-315 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 315 mm ks 103,70 € 
DE100-355 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 355 mm ks 139,00 € 
DE100-400 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 400 mm ks 163,20 € 

Plenum box pro CE100, DE100
DP151S-160 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 97,20 € 
DP151S-200 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 115,80 € 
DP151S-250 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 133,70 € 
DP151S-315 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 144,80 € 
DP151S-355 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 166,50 € 
DP151S-400 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 191,80 € 

CS400, 500
CS400-100 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks 83,90 € 
CS400-125 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks 89,30 € 
CS400-160 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks 101,00 € 
CS400-200 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks 113,80 € 
CS400-250 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks 120,30 € 
CS400-315 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks 136,90 € 
CS401-100 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks 101,30 € 
CS401-125 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks 111,00 € 
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CS401-160 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks 139,70 € 
CS401-200 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks 157,80 € 
CS401-250 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks 181,00 € 
CS401-315 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks 207,40 € 

DC-560T
DC560T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 125 mm ks 124,70 € 
DC560T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 160 mm ks 128,90 € 
DC560T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 200 mm ks 134,20 € 
DC560T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 250 mm ks 157,60 € 
DC560T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 315 mm ks 178,50 € 

DC-570T
DC570T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 125 mm ks 109,20 € 
DC570T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 160 mm ks 112,80 € 
DC570T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 200 mm ks 117,40 € 
DC570T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 250 mm ks 137,80 € 
DC570T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 315 mm ks 155,30 € 

EG400, EH400
EG400-150x150 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 150x150 mm ks 29,00 € 
EG400-225x225 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 225x225 mm ks 36,80 € 
EG400-300x300 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 300x300 mm ks 45,40 € 
EG400-375x375 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 375x375 mm ks 50,60 € 
EG400-450x450 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 450x450 mm ks 62,00 € 
EG400-470x470 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 470x470 mm ks 75,10 € 
EG400PF-150/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 150 mm ks 75,20 € 
EG400PF-225/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 225 mm ks 82,20 € 
EG400PF-250/494 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 494x494 mm, hliník, RAL9010, velikost 250 mm ks 98,20 € 
EG400PF-300/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 300 mm ks 87,50 € 
EG400PF-375/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 375 mm ks 90,70 € 

příslušenství EG400, EH400
GR002-150x150 příčný nosník pro EG/EH, velikost 150x150 mm ks 7,60 € 
GR002-225x225 příčný nosník pro EG/EH, velikost 225x225 mm ks 7,80 € 
GR002-300X300 příčný nosník pro EG/EH, velikost 300x300 mm ks 8,20 € 
GR002-375x375 příčný nosník pro EG/EH, velikost 375x375 mm ks 8,20 € 
GR002-450x450 příčný nosník pro EG/EH, velikost 450x450 mm ks 8,30 € 
GR002-470x470 příčný nosník pro EG/EH, velikost 470x470 mm ks 10,30 € 

STĚNA
GAC10

GAC10-200x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 200x100 mm

ks  10,00 € 

GAC10-300x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  11,10 € 

GAC10-400x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  12,20 € 

GAC10-250x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks  12,00 € 

GAC10-300x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  12,70 € 

GAC10-400x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  14,30 € 

GAC10-500x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  15,80 € 

GAC10-600x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  17,60 € 

GAC10-400x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  17,10 € 

GAC10-500x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks  19,00 € 

GAC10-600x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks  21,20 € 

GAC10-600x300 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  27,30 € 
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GAC21
GAC21-200x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks  14,00 € 

GAC21-300x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  16,30 € 

GAC21-400x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  19,20 € 

GAC21-250x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks  17,40 € 

GAC21-300x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  18,90 € 

GAC21-400x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  22,70 € 

GAC21-500x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  26,20 € 

GAC21-600x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  31,40 € 

GAC21-400x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  26,70 € 

GAC21-500x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks  31,10 € 

GAC21-600x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks  36,60 € 

GAC21-600x300 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  48,10 € 

příslušenství GAC10, GAC21
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 200x100 mm ks  3,30 € 
CFU05-300x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x100 mm ks  3,50 € 
CFU05-400x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x100 mm ks  3,80 € 
CFU05-250x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 250x100 mm ks  3,50 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x150 mm ks  3,70 € 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x150 mm ks  3,90 € 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x150 mm ks  4,40 € 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x150 mm ks  4,90 € 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x200 mm ks  4,20 € 
CFU05-500x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x200 mm ks  4,70 € 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x200 mm ks  5,20 € 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x300 mm ks  5,60 € 

GAC81
GAC81-200x100 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 

klipů, 200x100 mm
ks  11,60 € 

GAC81-300x150 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x150 mm

ks  15,00 € 

GAC81-300x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x300 mm

ks  21,70 € 

GAC81-400x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 400x200 mm

ks  19,00 € 

GAC81-500x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 500x300 mm

ks  28,40 € 

GAC81-600x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x200 mm

ks  24,40 € 

GAC81-600x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x300 mm

ks  31,20 € 

příslušenství GAC81
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC81, 200x100 mm ks  3,30 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC81, 300x150 mm ks  3,70 € 
CFU05-300x300 montážní rámeček pro GAC81, 300x300 mm ks  4,10 € 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC81, 400x200 mm ks  4,20 € 
CFU05-500x300 montážní rámeček pro GAC81, 500x300 mm ks  5,10 € 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC81, 600x200 mm ks  5,20 € 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC81, 600x300 mm ks  5,60 € 
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GAC88
GAC88-200x100 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks  17,80 € 

GAC88-300x150 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  24,00 € 

GAC88-300x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x300 mm

ks  30,10 € 

GAC88-400x200 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  29,50 € 

GAC88-500x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x300 mm

ks  36,30 € 

GAC88-600x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  38,80 € 

příslušenství GAC88
CFU05- 200x100 montážní rámeček pro GAC88, 200x100 mm ks  3,30 € 
CFU05- 300x150 montážní rámeček pro GAC88, 300x150 mm ks  3,70 € 
CFU05- 300x300 montážní rámeček pro GAC88, 300x300 mm ks  4,10 € 
CFU05- 400x200 montážní rámeček pro GAC88, 400x200 mm ks  4,20 € 
CFU05- 500x300 montážní rámeček pro GAC88, 500x300 mm ks  5,10 € 
CFU05- 600x300 montážní rámeček pro GAC88, 600x300 mm ks  5,60 € 

LAC30
LAC30/1-600x75 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 

rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm
ks  18,80 € 

LAC30/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  15,00 € 

LAC30/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  20,00 € 

LAC30/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  22,00 € 

LAC30/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  18,10 € 

LAC30/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  20,20 € 

LAC30/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  24,70 € 

LAC30/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů,600x150 mm

ks  27,20 € 

LAC30/2-600x75 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm

ks  31,70 € 

LAC30/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  20,90 € 

LAC30/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  30,80 € 

LAC30/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  35,20 € 

LAC30/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  25,70 € 

LAC30/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  31,20 € 

LAC30/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  37,10 € 

LAC30/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  44,30 € 

příslušenství LAC30, LAC30/2
CFU05-600x75 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x75 mm ks  4,90 € 
CFU05-500x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x100 mm ks  4,20 € 
CFU05-600x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x100 mm ks  4,70 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 300x150 mm ks  3,70 € 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 400x150 mm ks  3,90 € 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x150 mm ks  4,40 € 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x150 mm ks  4,90 € 



95Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

LAC40, LAC40/2
LAC40/1-250x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 

pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 250x100 mm
ks  13,10 € 

LAC40/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  13,30 € 

LAC40/1-400x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  15,10 € 

LAC40/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  18,30 € 

LAC40/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  20,20 € 

LAC40/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  16,60 € 

LAC40/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  19,20 € 

LAC40/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  23,10 € 

LAC40/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  25,50 € 

LAC40/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  18,30 € 

LAC40/2-400x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  21,90 € 

LAC40/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  26,80 € 

LAC40/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  30,50 € 

LAC40/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  22,00 € 

LAC40/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  26,30 € 

LAC40/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  32,40 € 

LAC40/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  36,80 € 

příslušenství LAC40, LAC40/2
CFU03-600x75 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x75 mm ks  4,50 € 
CFU03-250x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 250x100 mm ks  3,70 € 
CFU03-300x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x100 mm ks  3,90 € 
CFU03-400x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x100 mm ks  4,10 € 
CFU03-500x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x100 mm ks  4,30 € 
CFU03-600x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x100 mm ks  4,50 € 
CFU03-300x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x150 mm ks  3,90 € 
CFU03-400x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x150 mm ks  3,90 € 
CFU03-500x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x150 mm ks  4,30 € 
CFU03-600x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x150 mm ks  4,70 € 

A100, G100
AD100-200x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 200x100 mm ks 21,60 € 
AD100-250x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x100 mm ks 27,00 € 
AD100-250x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x150 mm ks 31,50 € 
AD100-300x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x100 mm ks 23,50 € 
AD100-300x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x150 mm ks 27,50 € 
AD100-300x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x200 mm ks 31,40 € 
AD100-400x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x100 mm ks 27,50 € 
AD100-400x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x150 mm ks 32,50 € 
AD100-400x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x200 mm ks 36,70 € 
AD100-400x250 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x250 mm ks 41,30 € 
AD100-450x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x300 mm ks 51,90 € 
AD100-500x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x150 mm ks 37,20 € 
AD100-500x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x200 mm ks 42,60 € 
AD100-500x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x300 mm ks 53,60 € 
AD100-600x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x100 mm ks 35,90 € 
AD100-600x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x200 mm ks 48,50 € 
AD100-600x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x300 mm ks 62,70 € 
AD100-600x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x500 mm ks 93,90 € 
AD100-800x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x100 mm ks 47,30 € 
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AD100-800x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x200 mm ks 62,90 € 
AD100-800X300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x300 mm ks 79,30 € 
AD100-1000x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x200 mm ks 67,10 € 
AD100-1000x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x500 mm ks 128,00 € 
AD100-1200x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1200x300 mm ks 117,10 € 

A110, G110
AD110-200x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 200x100 mm ks 36,60 € 
AD110-300x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x100 mm ks 40,00 € 
AD110-300x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x150 mm ks 45,80 € 
AD110-400x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x100 mm ks 46,90 € 
AD110-400x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x150 mm ks 53,20 € 
AD110-400x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x200 mm ks 61,10 € 
AD110-400x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x300 mm ks 76,30 € 
AD110-500x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x100 mm ks 54,10 € 
AD110-500x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x150 mm ks 61,80 € 
AD110-500x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x200 mm ks 71,20 € 
AD110-500x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x300 mm ks 88,90 € 
AD110-600x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x100 mm ks 59,90 € 
AD110-600x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x200 mm ks 78,50 € 
AD110-600x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x300 mm ks 98,00 € 
AD110-700x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 700x300 mm ks 114,20 € 
AD110-800x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x200 mm ks 105,00 € 
AD110-800x500 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x500 mm ks 182,80 € 
AD110-1000x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x100 mm ks 83,40 € 
AD110-1000x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x200 mm ks 109,20 € 
AD110-1000x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x300 mm ks 136,50 € 

příslušenství A-100, G-100, A-110, G-110
GR001-100x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 100x100 mm ks 9,70 € 
GR001-150x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 150x100 mm ks 10,00 € 
GR001-200x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x100 mm ks 10,30 € 
GR001-200x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x200 mm ks 10,80 € 
GR001-250x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 250x100 mm ks 10,50 € 
GR001-300x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x100 mm ks 10,80 € 
GR001-300x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x150 mm ks 11,00 € 
GR001-300x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x200 mm ks 11,30 € 
GR001-400x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x100 mm ks 11,30 € 
GR001-400x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x150 mm ks 11,60 € 
GR001-400x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x200 mm ks 11,80 € 
GR001-400x250 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x250 mm ks 12,10 € 
GR001-400x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x300 mm ks 12,30 € 
GR001-450x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 450x300 mm ks 12,60 € 
GR001-500x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x100 mm ks 11,80 € 
GR001-500x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x150 mm ks 12,00 € 
GR001-500x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x200 mm ks 12,30 € 
GR001-500x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x300 mm ks 12,90 € 
GR001-600x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x100 mm ks 12,30 € 
GR001-600x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x150 mm ks 12,60 € 
GR001-600x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x200 mm ks 12,90 € 
GR001-600x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x300 mm ks 13,40 € 
GR001-600x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x400 mm ks 13,90 € 
GR001-600x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x500 mm ks 14,40 € 
GR001-700x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x200 mm ks 13,40 € 
GR001-700x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x300 mm ks 13,90 € 
GR001-700x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x400 mm ks 14,40 € 
GR001-800x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x100 mm ks 13,40 € 
GR001-800x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x200 mm ks 13,90 € 
GR001-800x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x300 mm ks 14,40 € 
GR001-800x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x400 mm ks 15,40 € 
GR001-800x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x500 mm ks 16,50 € 
GR001-900x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x300 mm ks 15,50 € 
GR001-900x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x500 mm ks 17,50 € 
GR001-1000x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x100 mm ks 14,40 € 
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GR001-1000x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x200 mm ks 14,90 € 
GR001-1000x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x300 mm ks 16,70 € 
GR001-1000x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x500 mm ks 17,10 € 
GR001-1200x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1200x300 mm ks 17,30 € 

A600
AD600-150x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 150x100 mm ks 27,60 € 
AD600-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x100 mm ks 31,30 € 
AD600-200x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x200 mm ks 44,70 € 
AD600-250x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 250x100 mm ks 39,00 € 
AD600-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x100 mm ks 34,10 € 
AD600-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x150 mm ks 43,10 € 
AD600-300x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x200 mm ks 53,30 € 
AD600-400x075 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x75 mm ks 37,00 € 
AD600-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x100 mm ks 39,60 € 
AD600-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x150 mm ks 50,20 € 
AD600-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x200 mm ks 51,50 € 
AD600-500x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x100 mm ks 46,10 € 
AD600-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x200 mm ks 59,80 € 
AD600-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x300 mm ks 100,30 € 
AD600-600x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x100 mm ks 51,10 € 
AD600-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x150 mm ks 64,50 € 
AD600-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x200 mm ks 66,30 € 
AD600-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x300 mm ks 112,00 € 
AD600-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x400 mm ks 146,10 € 
AD600-700x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x200 mm ks 88,10 € 
AD600-700x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x400 mm ks 158,30 € 
AD600-800x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x200 mm ks 96,80 € 
AD600-800x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x300 mm ks 117,50 € 
AD600-800x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x400 mm ks 173,00 € 
AD600-900x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 900x300 mm ks 151,60 € 
AD600-1000x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 1000x300 mm ks 122,90 € 

JD
JD110-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 160 mm ks 95,00 € 
JD110-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 200 mm ks 114,70 € 
JD110-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 250 mm ks 131,50 € 
JD110-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 315 mm ks 201,00 € 
JD110-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 400 mm ks 326,60 € 
JD120-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 160 mm ks 107,50 € 
JD120-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 200 mm ks 121,80 € 
JD120-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 250 mm ks 148,70 € 
JD120-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 315 mm ks 219,80 € 
JD120-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 400 mm ks 342,20 € 
JD130-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 160 mm ks 92,40 € 
JD130-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 200 mm ks 110,50 € 
JD130-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 250 mm ks 125,90 € 
JD130-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 315 mm ks 201,30 € 
JD130-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 400 mm ks 330,80 € 

CB400
CB400-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 100 mm ks 59,80 € 
CB400-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 125 mm ks 59,80 € 
CB400-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 160 mm ks 62,70 € 
CB420-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 100 mm ks 59,40 € 
CB420-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 125 mm ks 64,00 € 
CB420-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 160 mm ks 65,70 € 

TL98
TL98E větrací stěnový set základní ks  33,34 € 
TL98P větrací stěnový set s filtrem a regulací ks  62,79 € 
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VX-PG
VX-PG/160W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 

bílá
ks  79,92 € 

VX-PG/160G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 
šedá

ks  79,92 € 

VX-PG/250W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
bílá

ks  158,00 € 

VX-PG/250G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
šedá

ks  158,00 € 

PODLAHA
LAU45, LAU45/2, LAU45/3, LAU45/4

LAU45/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 300x100 mm ks  33,50 € 
LAU45/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 400x150 mm ks  46,00 € 
LAU45/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks  40,10 € 

LAU45/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks  56,00 € 

LAU45/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks  43,60 € 

LAU45/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks  58,20 € 

LAU45/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks  49,00 € 

LAU45/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks  67,30 € 

LAU46, LAU46/2, LAU46/3, LAU46/4
LAU46/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 300x100 mm ks  35,40 € 
LAU46/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 400x150 mm ks  49,00 € 
LAU46/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks  39,10 € 

LAU46/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks  56,10 € 

LAU46/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks  45,00 € 

LAU46/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks  60,80 € 

LAU46/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks  50,50 € 

LAU46/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks  69,80 € 

AG300
AG300-100x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 100x100 mm ks 46,40 € 
AG300-200x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks 49,10 € 
AG300-200x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x100 mm ks 51,10 € 
AG300-200x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks 59,00 € 
AG300-250x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 250x75 mm ks 61,30 € 
AG300-300x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x75 mm ks 54,80 € 
AG300-300x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x100 mm ks 56,20 € 
AG300-300x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x150 mm ks 69,10 € 
AG300-300x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x200 mm ks 83,60 € 
AG300-400x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x75 mm ks 63,50 € 
AG300-400x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x100 mm ks 65,00 € 
AG300-400x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x200 mm ks 93,20 € 
AG300-500x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x75 mm ks 72,70 € 
AG300-500x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x100 mm ks 75,50 € 
AG300-500x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x200 mm ks 105,30 € 
AG300-500x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x300 mm ks 160,00 € 
AG300-600x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x100 mm ks 83,60 € 
AG300-600x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x200 mm ks 114,90 € 
AG300-600x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x300 mm ks 153,10 € 
AG300-800x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 800x300 mm ks 193,20 € 
AG300-1000x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 1000x300 mm ks 224,80 € 
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LD16N
LD-16N/1-1000 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 110,20 € 
LD-16N/1-1000/RAL9010 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 109,00 € 
LD-16N/2-1000 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 144,40 € 
LD-16N/2-1000/RAL9010 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 142,70 € 
LD-16N/3-1000 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 174,30 € 
LD-16N/3-1000/RAL9010 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 173,20 € 
LD-16N/4-1000 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 210,50 € 
LD-16N/4-1000/RAL9010 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 209,90 € 
LD-16N/5-1000 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 243,20 € 
LD-16N/5-1000/RAL9010 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 237,80 € 
LD-16N/6-1000 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks 266,60 € 
LD-16N/6-1000/RAL9010 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks 268,30 € 

VM011
VM011-150 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 150 mm ks 118,90 € 
VM011-200 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 200 mm ks 133,60 € 

KRUHOVÉ POTRUBÍ
GS

GS120-G-425x075 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
425x75 mm

ks  29,20 € 

GS120-G-425x125 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
425x125 mm

ks  30,60 € 

GS120-G-525x075 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
525x75 mm

ks 38,10 € 

GS120-G-525x125 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
525x125 mm

ks 40,00 € 

GS120-G-625x075 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
625x75 mm

ks  35,70 € 

GS120-G-625x125 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
625x125 mm

ks  36,40 € 

GS120-G-825x075 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
825x75 mm

ks 66,10 € 

GS120-G-825x125 mřížka do Spira jednořadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
825x125 mm

ks 55,50 € 

GS126-G-425x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks 55,70 € 
GS126-G-425x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks 58,30 € 
GS126-G-525x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x75 mm ks 60,40 € 
GS126-G-525x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x125 mm ks 62,90 € 
GS126-G-525x225 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x225 mm ks 71,80 € 
GS126-G-625x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x125 mm ks 73,10 € 
GS126-G-625x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x225 mm ks 75,50 € 
GS126-G-625x225 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks 81,30 € 
GS126-G-825x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 825x75 mm ks 104,80 € 
GS126-G-825x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 825x125 mm ks 105,30 € 
GS126-G-825x225 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 825x225 mm ks 109,00 € 
GS126-G-1025x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1025x75 mm ks 119,20 € 
GS126-G-1025x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1025x125 mm ks 129,30 € 
GS126-G-1025x225 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1025x225 mm ks 132,80 € 
GS126-G-1225x075 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1225x75 mm ks 133,80 € 
GS126-G-1225x125 mřížka do Spira jednořadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1225x125 mm ks 140,00 € 
GS130-G-425x075 mřížka do Spira dvouřadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 

425x75 mm
ks  31,70 € 

GS130-G-525x075 mřížka do Spira dvouřadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
525x75 mm

ks  34,50 € 

GS130-G-525x225 mřížka do Spira dvouřadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
525x225 mm

ks  43,90 € 

GS130-G-625x075 mřížka do Spira dvouřadá, bez klapky a regulace, přívod/odvod, ocel, velikost 
625x75 mm

ks  40,20 € 

GS135-G-425x75 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks  58,93 € 
GS135-G-425x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks 67,10 € 
GS135-G-425x225 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 425x225 mm ks 81,50 € 
GS135-G-525x075 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x75 mm ks 77,50 € 
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GS135-G-525x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x125 mm ks 81,60 € 
GS135-G-525x225 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 525x225 mm ks 91,20 € 
GS135-G-625x075 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks 81,60 € 
GS135-G-625x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x125 mm ks 87,40 € 
GS135-G-625x225 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 625x225 mm ks 98,40 € 
GS135-G-825x075 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 825x75 mm ks 123,70 € 
GS135-G-825x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 825x125 mm ks 135,70 € 
GS135-G-1025x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1025x125 mm ks 166,80 € 
GS135-G-1225x125 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1225x125 mm ks 180,20 € 
GS135-G-1225x225 mřížka do Spira dvouřadá, s regulací, klapka, přívod/odvod, ocel, velikost 1225x225 mm ks 194,40 € 

DVEŘE
AF981

AF981-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 200x100 mm ks 37,30 € 
AF981-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x100 mm ks 42,20 € 
AF981-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x150 mm ks 47,10 € 
AF981-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x100 mm ks 48,80 € 
AF981-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x150 mm ks 56,70 € 
AF981-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x200 mm ks 63,10 € 
AF981-450x450 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 450x450 mm ks 132,40 € 
AF981-500x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x150 mm ks 65,00 € 
AF981-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x200 mm ks 72,80 € 
AF981-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x300 mm ks 87,30 € 
AF981-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x150 mm ks 74,70 € 
AF981-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x200 mm ks 88,90 € 
AF981-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x300 mm ks 99,70 € 
AF981-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x400 mm ks 116,90 € 
AF981-600x600 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x600 mm ks 186,40 € 

VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
WF331

WF331-200x200 venkovní mřížka se síťkou, velikost 200x200 mm ks 64,60 € 
WF331-300x300 venkovní mřížka se síťkou, velikost 300x300 mm ks 86,20 € 
WF331-400x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 400x400 mm ks 113,50 € 
WF331-500x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x400 mm ks 134,90 € 
WF331-500x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x500 mm ks 144,90 € 
WF331-600x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x500 mm ks 159,80 € 
WF331-600x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x600 mm ks 176,90 € 
WF331-800x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 800x600 mm ks 236,90 € 
WF331-1000x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x600 mm ks 254,50 € 
WF331-1000x800 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x800 mm ks 292,00 € 
WF331-1000x1000 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x1000 mm ks 322,00 € 

SPECIÁLNÍ
WGR, WGS

WGR-125 difuzor do schodů, kruhový, napojení 125 mm ks 20,80 € 
WGRD-125/180 difuzor do schodů, kruhový, přechodový díl, napojení 125 mm ks 51,70 € 
WGS-125 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, napojení 125 mm ks 20,40 € 
WGSD-125/180 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, přechodový díl, napojení 125 mm ks 51,20 € 

TALÍŘOVÉ VENTILY
Alizé

AlizéC-15/30 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 15/30 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  27,10 € 
AlizéC-20/75 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 20/75 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  27,10 € 
AlizéC-30/90 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 30/90 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  27,10 € 
AlizéC-45/120 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 45/120 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  27,10 € 
AlizéS-15 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 15 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  12,70 € 
AlizéS-30 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 30 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  12,70 € 
AlizéS-60 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 60 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  12,70 € 
AlizéS-90 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 90 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  12,70 € 
AlizéS-120 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 120 m3/h, průměr napojení 125 mm ks  21,20 € 

Příslušenství Alizé
Alizé-M/125 montážní rámeček pro Alizé ks  2,10 € 
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Boréa
Boréa-80 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 80 mm ks  10,20 € 
Boréa-125 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 125 mm ks  14,50 € 

ELI
ELI100 přívodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  6,14 € 
ELI125 přívodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  7,03 € 
ELI160 přívodní talířový ventil, plast, 160 mm ks  10,20 € 
ELI200 přívodní talířový ventil, plast, 200 mm ks  11,89 € 

ELF, ELK
ELF100 odvodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  5,14 € 
ELF125 odvodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  6,34 € 
ELK160 odvodní talířový ventil, plast, 160 mm ks  9,37 € 
ELK200 odvodní talířový ventil, plast, 200 mm ks  11,89 € 

DAV
DAV100 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 100 mm ks  3,05 € 
DAV125 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 125 mm ks  3,30 € 
DAV150 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 150 mm ks  4,45 € 
DAV200 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 200 mm ks  7,46 € 
DAVBR100 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 100 mm ks  3,70 € 
DAVBR125 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 125 mm ks  4,18 € 
DAVBR150 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 150 mm ks  5,54 € 
DAVBR200 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 200 mm ks  8,96 € 

DVS
DVS080 odvodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  4,12 € 
DVS100 odvodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  4,56 € 
DVS125 odvodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  5,23 € 
DVS150 odvodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  7,12 € 
DVS160 odvodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  7,60 € 
DVS200 odvodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  9,04 € 

PDVS
PDVS080 přívodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  3,92 € 
PDVS100 přívodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  4,35 € 
PDVS125 přívodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  5,23 € 
PDVS150 přívodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  7,12 € 
PDVS160 přívodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  7,93 € 
PDVS200 přívodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  9,04 € 

DVSQ
DVSQ100 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  5,07 € 
DVSQ125 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  6,06 € 

DVSQ-P
DVSQ-P100 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  5,35 € 
DVSQ-P125 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  6,38 € 

DTVB
DTVB100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  42,76 € 
DTVB125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  70,31 € 

Příslušenství DTVB
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  4,04 € 
DGEZ12 montážní rámeček pro DTVB125 ks  6,96 € 
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DTVK
DTVK100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  41,49 €

Příslušenství DTVK
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  4,04 €

DVI
DVI100/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 100 mm ks  13,94 € 
DVI125/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 125 mm ks  17,19 € 
DVI160/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 160 mm ks  24,58 € 
DVI200/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 200 mm ks  50,24 € 

DVIR
DVIR100 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 100 mm ks  10,53 € 
DVIR125 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 125 mm ks  13,38 € 

RLV
RLV/AL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, velký, RAL 9003

ks 33,90 € 

RLV/AS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, malý, RAL 9003

ks 32,60 € 

RLV/AQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, čtvercový, RAL 9003

ks 34,00 € 

RLV/BL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, velký, RAL 9003

ks 36,80 € 

RLV/BS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, malý, RAL 9003

ks 35,50 € 

RLV/BQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, čtvercový, RAL 9003

ks 36,90 € 

DLD-P
DLD-P100 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  42,44 € 
DLD-P125 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  45,53 € 

DTQA
DTQA100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  48,17 € 
DTQA125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  55,19 € 

SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU
SYSTÉM D-FLEX

ROZ-DUOTEC75/63 flexi hadice PE, délka 50 m ks  101,91 € *
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  122,33 € *
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  164,47 € 
ROZ-PRICH-075 příchytka pro ROZ-DUOTEC075/063 ks  1,40 € 
ROZ-PRICH-090 příchytka pro ROZ-DUOTEC090/075 ks  2,20 € 
DF-TES-075 antibakteriální těsnění 75 mm, pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  1,00 € **
DF-TES-090 antibakteriální těsnění 90 mm, pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  1,10 € **
DF-ZAS-075 plastová záslepka průměr 75 mm ks  0,43 € **
DF-ZAS-090 plastová záslepka průměr 90 mm ks  0,45 € **
DF-ZAS-125 plastová záslepka průměr 125 mm ks  0,50 € **
DFO-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  20,00 € 
DFO-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  20,20 € 
DFO-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 

izolace
ks  20,00 € 

DFO-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  20,20 € 
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DFB-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  19,70 € 
DFB-1x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, s izolací ks  21,90 € 
DFB-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  19,70 € 
DFB-1x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, s izolací ks  21,90 € 

DFB-2x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, bez izolace ks  20,50 € 
DFB-2x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, s izolací ks  22,70 € 
DFB-2x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, bez izolace ks  20,90 € 
DFB-2x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, s izolací ks  26,10 € 

DFB-3x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, bez izolace ks  21,50 € 
DFB-3x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, s izolací ks  25,90 € 
DFB-3x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, bez izolace ks  21,90 € 

DFB-3x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, s izolací ks  28,20 € 
DFB-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 

bez izolace
ks  19,70 € 

DFB-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  19,70 € 

DFB-1x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  21,90 € 

DFB-1x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  21,90 € 

DFB-2x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  20,50 € 

DFB-2x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  20,90 € 

DFB-2x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  26,10 € 

DFB-2x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  22,70 € 

DFB-3x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  21,50 € 

DFB-3x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  21,90 € 

DFB-3x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  28,20 € 

DFB-3x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  25,90 € 

DFBP-1x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  18,80 € 

DFBP-1x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  18,80 € 

DFBP-1x75/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  21,90 € 

DFBP-1x90/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  21,90 € 

DFBP-2x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  22,90 € 

DFBP-2x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  24,00 € 

DFBP-2x75/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  26,10 € 

DFBP-2x90/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  26,10 € 

DFBP-3x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  22,00 € 

DFBP-3x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  27,10 € 

DFBP-3x75/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  27,10 € 

DFBP-3x90/P125I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  29,10 € 

DFP-2x75 podlahový box, pro DUOTEC75/63 ks  29,50 € 
DFP-2x90 podlahový box, pro DUOTEC90/75 ks  29,50 € 
DFS-2x75 stěnový box, pro DUOTEC75/63 ks  23,50 € 
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DFS-2x90 stěnový box, pro DUOTEC90/75 ks  23,50 € 
DFR1-8x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  65,50 € 
DFR1-12x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  70,60 € 
DFR1-14x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 14 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  73,80 € 
DFR1-12x90/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  81,30 € 
DFR1-6x90/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  67,90 € 
DFR1-6x75/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  65,00 € 
DFR1-6x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  67,90 € 
DFR1-6x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  65,00 € 
DFR1-8x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC90/75, s izolací ks  72,00 € 
DFR1-8x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC75/63, s izolací ks  67,90 € 
DFR1-10x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC90/75, s izolací ks  76,20 € 
DFR1-10x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC75/63, s izolací ks  72,00 € 
DFR2-6x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 6 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  75,00 € 
DFR2-8x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  88,60 € 
DFR2-10x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  101,20 € 
DFR2-10x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  88,60 € 
DFR2-12x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  101,20 € 
DF-KO-075 koleno 90° D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  8,40 € 
DF-KO-090 koleno 90° D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  8,60 € 
DF-N-075 nátrubek D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  2,30 € 
DF-N-090 nátrubek D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  2,40 € 
DF-KRK-075 křížový kus 75 mm pro 8 x ROZ-DUOTEC75/63 ks  55,80 € 
DF-KRK-090 křížový kus 90 mm pro 8 x ROZ-DUOTEC90/75 ks  58,30 € 
DF-KLA-075 regulační klapka 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  9,20 € 
DF-KLA-090 regulační klapka 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  9,60 € 

SYSTÉM ROZ
ROZ-DUOTEC075/063 flexi hadice PE, délka 50 m bal  101,91 € *
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal  122,33 € *
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal  164,47 € 
ROZ-DUOTEC-SPOJKA spojka k flexi hadici PE – ROZ-DUOTEC ks  1,04 € *
ROZ-EPP-125 rozvaděč univerzální, EPP, napojení 125 mm, pro až 8 hadic Duotec ks 56,80 € *
ROZ-SBN-2U vyústka do stropu s boxem, nízká – přívod i odvod ks 39,70 € *
ROZ-SBV-2O vyústka do stropu s boxem, vysoká – odvod ks 43,30 € *
ROZ-SBV-2P vyústka do stropu s boxem, vysoká – přívod ks 43,30 € *
ROZ-ZB-2O vyústka do zdi s boxem – odvod ks 58,80 € *
ROZ-ZB-2P vyústka do zdi s boxem – přívod ks 59,60 € *
ROZ-ZP-1O vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – odvod ks 26,70 € *
ROZ-ZP-1P vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – přívod ks 27,40 € *
ROZ-ZP-2O vyústka do zdi přímá – odvod ks 30,20 € *
ROZ-ZP-2P vyústka do zdi přímá – přívod ks 30,90 € *

MŘÍŽKY
Kruhové mřížky se síťkou

C-UM-Z-S-060 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 60 mm ks  0,88 € 
C-UM-Z-S-080 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 80 mm ks  0,88 € 
C-UM-Z-S-100 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 100 mm ks  1,00 € 
C-UM-Z-S-120 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 120 mm ks  1,12 € 
C-UM-Z-S-125 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 125 mm ks  1,81 € 
C-UM-Z-S-145 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 145 mm ks  1,97 € 
C-UM-Z-S-160 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 160 mm ks  1,53 € 
C-UM-Z-S-166 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 166 mm ks  2,65 € 
C-UM-Z-S-190 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 190 mm ks  2,81 € 
C-UM-Z-S-200 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 200 mm ks  2,17 € 
C-UM-Z-S-220 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 220 mm ks  3,45 € 
C-UM-Z-S-262 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 262 mm ks  3,78 € 
C-UM-S-S-140 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 140 mm ks  2,09 € 
C-UM-S-S-175 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 175 mm ks  2,41 € 
C-UM-S-S-220 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 220 mm ks  3,53 € 
C-PM-S-80/125 přítlačná pružina pro otvor 80-125 mm ks  1,04 € 
C-PM-S-125/160 přítlačná pružina pro otvor 125-160 mm ks  1,04 € 
C-PM-S-160/200 přítlačná pružina pro otvor 160-200 mm ks  1,20 € 
2BC0001 kruhová mřížka, bílá ks  3,26 € 
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2BC0004 kruhová mřížka s klapkou, bílá ks  4,11 €
Dveřní oboustranné mřížky

C-DM-Z-O-270X120 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 270x120 mm ks  4,94 € 
C-DM-Z-O-270X120-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 270x120 mm ks  4,94 € 
C-DM-Z-O-455X90 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 455x90 mm ks  4,94 € 
C-DM-Z-O-455X90-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 455x90 mm ks  4,94 € 
C-DM-Z-O-455X90-H dveřní oboustranná mřížka, plast, hnědá, 455x90 mm ks  4,94 € 

Uzavíratelná žaluzie
C-PM-R-160X160 uzavíratelná žaluzie, bílá, 160x160 mm ks  8,35 € 
C-PM-R-200X200 uzavíratelná žaluzie, bílá, 200x200 mm ks  7,87 € 

Čtyřhranné mřížky se síťkou
C-UM-Z-S-166X166 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 166x166 mm ks  2,65 € 
C-UM-Z-S-190X190 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 190x190 mm ks  2,93 € 
C-UM-Z-S-230X80 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 230x80 mm ks  1,69 € 
C-UM-Z-S-238X238 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 238x238 mm ks  3,57 € 
C-UM-Z-S-270X120 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 270x120 mm ks  3,53 € 
C-UM-Z-S-370X123 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x123 mm ks  3,69 € 
C-UM-Z-S-370X223 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x223 mm ks  6,31 € 

Čtyřhranné kovové mřížky s regulací
SVR-D254X102 mřížka s regulací, kov, 254x102 mm ks 14,00 € 
SVR-D305X102 mřížka s regulací, kov, 305x102 mm ks 17,80 € 
SVR-D356X102 mřížka s regulací, kov, 356x102 mm ks 21,40 € 



106 Práva na změny vyhrazena.

 Vytápěcí jednOtky  ceník produktů 2020

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY
SAVANA

SAV-1-2R-1AC-0 SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks 496,60 € 
SAV-1-2R-1EC-0 SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 784,90 € 
SAV-2-2R-1AC-0 SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks 590,00 € 
SAV-2-2R-1EC-0 SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 758,30 € 
SAV-4-2R-1AC-0 SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks 745,70 € 
SAV-4-2R-1EC-0 SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 1 210,80 € 
SAV-6-2R-1AC-0 SAVANA 6000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks 1 088,10 € 

SAV-1-3R-1AC-0 SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks 661,70 € 
SAV-1-3R-1EC-0 SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 824,00 € 
SAV-2-3R-1AC-0 SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks 758,90 € 
SAV-2-3R-1EC-0 SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 824,00 € 
SAV-4-3R-1AC-0 SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks 972,90 € 
SAV-4-3R-1EC-0 SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks 1 403,80 € 
SAV-6-3R-1AC-0 SAVANA 6000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks 1 369,90 € 

SAV-FC-1-A-0 kryt SAVANA 1 s hliníkovými lamelami, bílý ks 109,00 € 
SAV-FC-2-A-0 kryt SAVANA 2 s hliníkovými lamelami, bílý ks 138,70 € 
SAV-FC-4-A-0 kryt SAVANA 4 s hliníkovými lamelami, bílý ks 202,40 € 
SAV-FC-6-A-0 kryt SAVANA 6 s hliníkovými lamelami, bílý ks 233,50 € 

SAV-FC-1-S-0 kryt SAVANA 1 Straw systém, bílý ks 102,30 € 
SAV-FC-2-S-0 kryt SAVANA 2 Straw systém, bílý ks 143,20 € 
SAV-FC-4-S-0 kryt SAVANA 3 Straw systém, bílý ks 231,80 € 
SAV-FC-6-S-0 kryt SAVANA 4 Straw systém, bílý ks 270,00 € 

SAV-FC-1-N-0 kryt – nástavec SAVANA 1 pro SAV-FC-A ks 76,20 € 
SAV-FC-2-N-0 kryt – nástavec SAVANA 2 pro SAV-FC-A ks 107,40 € 
SAV-FC-4-N-0 kryt – nástavec SAVANA 4 pro SAV-FC-A ks 171,30 € 
SAV-FC-6-N-0 kryt – nástavec SAVANA 6 pro SAV-FC-A ks 202,40 € 

SAV-FC-1-D-0 kryt SAVANA 1 s dýzami, bílý ks 65,10 € 
SAV-FC-2-D-0 kryt SAVANA 2 s dýzami, bílý ks 83,50 € 
SAV-FC-4-D-0 kryt SAVANA 4 s dýzami, bílý ks 124,50 € 
SAV-FC-6-D-0 kryt SAVANA 6 s dýzami, bílý ks 148,60 € 

SAV-FC-1-F-0 kryt SAVANA 1 typu difusor, bílý ks 65,10 € 
SAV-FC-2-F-0 kryt SAVANA 2 typu difusor, bílý ks 83,50 € 
SAV-FC-4-F-0 kryt SAVANA 4 typu difusor, bílý ks 124,50 € 
SAV-FC-6-F-0 kryt SAVANA 6 typu difusor, bílý ks 148,60 € 

SAV-FC-1-G-0 kryt SAVANA 1 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks 62,20 € 
SAV-FC-2-G-0 kryt SAVANA 2 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks 77,90 € 
SAV-FC-4-G-0 kryt SAVANA 4 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks 109,00 € 
SAV-FC-6-G-0 kryt SAVANA 6 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks 140,10 € 

SAV-FC-1-V-0 kryt SAVANA 1 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks 64,10 € 
SAV-FC-2-V-0 kryt SAVANA 2 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks 77,70 € 
SAV-FC-4-V-0 kryt SAVANA 3 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks 111,80 € 
SAV-FC-6-V-0 kryt SAVANA 4 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks 130,90 € 

SAV-1-K-0 konzole pro SAV-1, bílé ks 59,40 € 
SAV-2-K-0 konzole pro SAV-2, bílé ks 62,20 € 
SAV-4-K-0 konzole pro SAV-3, bílé ks 65,10 € 
SAV-6-K-0 konzole pro SAV-4, bílé ks 75,00 € 
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SAV-1-FI filtr G2 pro SAV-1 ks 14,30 € **
SAV-2-FI filtr G2 pro SAV-2 ks 16,00 € **
SAV-4-FI filtr G2 pro SAV-4 ks 18,20 € **
SAV-6-FI filtr G2 pro SAV-6 ks 20,20 € **

SAV-MIX-2-0 směšovací komora pro SAV-2 ks 267,30 € 
SAV-MIX-4-0 směšovací komora pro SAV-4 ks 391,90 € 
SAV-MIX-6-0 směšovací komora pro SAV-6 ks 433,90 € 

SAVAVA INOX PLUS
SAV-2-2R-1AC-N SAVANA 2000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks 1 213,00 € 
SAV-4-2R-1AC-N SAVANA 4000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks 1 586,80 € 
SAV-6-2R-1AC-N SAVANA 6000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks 2 185,70 € 

SAV-2-K-1 konzole SAV-2, nerez ks  118,70 € 
SAV-4-K-1 konzole SAV-4, nerez ks 134,70 € 
SAV-6-K-1 konzole SAV-6, nerez ks 146,00 € 

Příslušenství SAVANA
SC-C-AC5-04 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks 840,20 € 
SC-C-AC5-07 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks 964,40 € 
SC-C-AC5-16 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks 1 174,00 € 
SC-S-AC5-04 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks 475,40 € 
SC-S-AC5-07 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks 521,90 € 
SC-S-AC5-16 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks 712,30 € 
SC-C-EC řídící jednotka SC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro SAVANA EC ks 801,90 € 
SC-S-EC řídící jednotka SC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro SAVANA EC ks 409,50 € 
SAV-MIX-2-0 směšovací komora pro SAV-2 ks 267,30 € 
SAV-MIX-4-0 směšovací komora pro SAV-4 ks 391,90 € 
SAV-MIX-6-0 směšovací komora pro SAV-6 ks 433,90 € 
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kVAlitní VzducHOtecHniku
dOdáVáMe Od rOku 1992

2020 2020

O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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