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

 466 769 201–3
 pardubice@multivac.cz
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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 € 



73Práva 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.

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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Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

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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Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

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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Pozn.

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 € 



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

 466 769 201–3
 pardubice@multivac.cz
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