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Producent
Nazwa systemu
Zastosowanie w instalacji
Elementy systemu

rekl ama

Materiał rur

Kisan Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Gen. Okulickiego 19
05-500 Piaseczno
tel. 22 701 71 30
faks 22 701 71 34
sales@kisan.pl
www.kisan.pl

Wymiar rur i złączek
Sposób dostawy rur
Rodzaj połączeń
Cechy charakterystyczne
systemu
Maksymalna temperatura
pracy
Maksymalne ciśnienie
pracy
Gwarancja
Normy, aprobaty…
Kraj produkcji

Cena netto producenta
1 m.b. rury
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Kisan
Kisan System

Kisan Comfort

Kisan Development
c.o. grzejnikowe, z.w.u., c.w.u.,
c.o. grzejnikowe, z.w.u., c.w.u.,
ogrzewanie
płaszczyznowe
ogrzewanie płaszczyznowe w
ogrzewanie płaszczyznowe
obiektach inwestycyjnych
rury wielowarstwowe, złączki, rozdzielacze, automatyka sterująca, akcesoria
PE-Xb/Al/PE
PE-Xb/Al/PE
PE-RT/Al/PE
PE-RT/Al/PE-RT
PE-RT/Al/PE
PE-RT/Al/PE-RT
rury: 14x2, 16x2, 20x2,25, 25x2,5, 32x 3,
40x4, 50x4,5
złączki: 14-50 mm
zwoje: 200 (14, 16 mm), 150 (20 mm),
100 (25 mm), 50 (32 mm)
sztangi: 5 (40,50 mm)

rury: 14x2, 16x2, 20x2,25, 25x2,5
złączki: 14-25 mm

rury: 16x2, 20x2,25,
25x2,5
złączki: 16-25 mm

zwoje: 200 (14,16 mm), 150 (20 mm),
100 m (25 mm)

zwoje: 200 (16 mm), 150 (20 mm),
100 m (25 mm)

zaprasowywane, zaciskowe
złączki mosiężne oraz PPSU zaprasowywane dwoma rodzajami szczęk, KI oraz TH, z kontrolą nieszczelności przed
zaprasowaniem; złączki uniwersalne dla każdego typu rur; w ofercie również rury w otulinie termoizolacyjnej
90oC
1 MPa
10 lat
PN-EN ISO 21003:2009, Atesty Higieniczne
Polska
14x2 – 6,05 zł
16x2 – 6,30 zł
20x2,25 – 9,00 zł
25x2,5 – 16,59 zł
32x 3 – 28,67 zł
40x4 – 66,34 zł
50x4,5 – 94,87 zł

14x2 – 6,05 zł
16x2 – 6,30 zł
20x2,25 – 9,00 zł
25x2,5 – 16,59 zł

16x2 – 3,90 zł
20x2,25 – 7,80 zł
25x2,5 – 14,00 zł

