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Producent
Nazwa systemu
Zastosowanie
w instalacji

COMAP
System połączeń zaprasowywanych SKINPress
c.o., c.w.u., z.w.u., ogrzewanie podłogowe

rury wielowarstwowe
rury wielowarstwowe
rury jednorodne
MultiSKIN
BetaSKIN
PE-X
Elementy systemu
złączki zaprasowywane SKINPress (mosiądz cynowany) 14-63 mm,
złączki SKINPress PPSU 16-32 mm
Materiał rur
PE-Xc/Al/PE-Xc
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xb
Wymiar rur i złączek
14x2 … 63x4,5 mm
14x2 … 32x3 mm
16x2, 18x2, 20x2 mm
14, 16 mm – zwoje 200 m,
14,16 mm – zwoje 200 m,
18, 20 mm – zwoje 100 m,
18-26 mm – zwoje 100 m,
zwoje 100 m
Sposób dostawy rur
26, 32 mm – zwoje 50 m,
32 mm – zwoje 50 m
32-63 mm – sztangi 5 m
Rodzaj połączeń
zaprasowywane
COMAP stworzył jedyne w swoim rodzaju złączki z natychmiastowym
wizualnym potwierdzeniem zaprasowywania – system Visu-Control® –
Cechy charakterystyczne
zielony pierścień przymocowany do korpusu złączki pozwala na sprawdzenie,
systemu
czy połączenie zostało zaprasowane. Złączki z funkcją LBP (przeciek przed
zaprasowaniem).
Maksymalna
95oC
temperatura pracy
Maksymalne ciśnienie
1 MPa
pracy
Gwarancja
10 lat
Normy, aprobaty…
PN-EN ISO 21003, PZH
PN-EN ISO 15875, PZH
Kraj produkcji
Francja
zwoje:
14x2 – 7,49 zł
16x2 – 5,76 zł
14x2 – 4,09 zł
18x2 – 8,06 zł
20x2 – 9,17 zł
16x2 – 4,03 zł
16x2 – 3,56 zł
Cena netto producenta
26x3 – 16,76 zł
18x2 – 6,26 zł
18x2 – 3,79 zł
20x2 – 6,36 zł
1 m.b. rury
32x3 – 24,15 zł
20x2 – 4,68 zł
sztangi:
26x3 – 13,02 zł
32x3 – 21,04 zł
32x3 – 36,84 zł
40x3,5 – 50,67 zł
50x4 – 89,81 zł
63x4,5 – 166,94 zł
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WOLF – zdążyć
przed podwyżką…
Podwyżki w 2017 r. wprowadzili prawie wszyscy główni producenci urządzeń grzewczych. Wśród nich jest
również firma Wolf, która zapowiedziała wzrost cen
na produkty w swojej ofercie.
Korekta cen będzie odzwierciedlała średni wzrost
cen katalogowych o 4,85% w stosunku do aktualnie obowiązujących.
Zamówienia złożone do 29 czerwca 2017 r. będą realizowane według cen z roku 2016, od 30 czerwca
ceny wzrosną.
Z początkiem lipca pojawi się również nowa wersja
Cennika Techniki Grzewczej 2017 marki Wolf oraz
Cennik Systemy Wolf – Pełne korzyści edycja lipiec
2017, które wprowadzą nowe pakiety urządzeń w korzystnych cenach.

