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Rozdzielacz COSMO
1. instalacje c.o. i ogrzewania 
płaszczyznowego
2. stal nierdzewna
3. boczne 1" GZ
4. 345,5x80x187…687 mm
5. 2-12
6. 90°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza 
wyposażone w śrubunek 
podłączeniowy 1"  
z uszczelnieniem płaskim i zawór 
odpowietrzająco-spustowy, 

kołki montażowe, kolektor 
zasilający wyposażony we 
wskaźniki przepływu, kolektor 
powrotny: wbudowane wkładki 
termostatyczne
8. wskaźniki przepływu z funkcją 
blokady i pamięci nastawy 
wstępnej oraz możliwością 
czyszczenia fiolki ze skalą
9. produkt jest fabrycznie 
złożony i gotowy do 
natychmiastowego montażu
10. od 329 zł netto
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DYSTRYBUTOR:  
www.bimsplus.com.pl

Nowość 2018:
Rozdzielacz Geberit (fot. 1) 
do ogrzewania podłogowego
1. ogrzewanie lub chłodzenie 
płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie GW 1″, 
króćce wyjściowe GZ ¾″
4. dł. 130-630 mm, rozstaw 200 mm
5. od 2 od 12
6. 70°C, 6 bar
7. końcówka rozdzielacza z za-
worem spustowym i automa-
tycznym odpowietrzaniem
8. odcinający zawór regulacyjny 
bez zmiany ustawionej wielkości 
przepływu, wstępnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji 
hydraulicznej i termostatycznej 
obiegów
10. od ok. 260 zł netto, cena 
uzależniona od dystrybutora 
handlowego

Rozdzielacz Geberit (fot. 2)
do ogrzewania podłogowego
1. ogrzewanie lub chłodzenie 
płaszczyznowe
2. mosiądz CW617N, niklowany
3. zasilanie GW 1″,  
króćce wyjściowe GZ ¾″
4. dł. 112-612 mm, rozstaw 200 mm
5. od 2 od 12
6. 70°C, 6 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkład-
kami regulacyjnymi z przepływo-
mierzami, rozdzielacz powrotny  
z wkładkami termostatycznymi
8. odcinający zawór regulacyjny 
bez zmiany ustawionej wielkości 
przepływu, wstępnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji 
hydraulicznej i termostatycznej 
obiegów
10. od ok. 300 zł netto, cena 
uzależniona od dystrybutora 
handlowego

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Premium 1 ze stali nierdzewnej
1. rozdzielacz do ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. stal nierdzewna AISI 304
3. nyple ¾" ze złączkami typu Eurokonus 16x2
4. 400x91x226…726 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilająca wyposażona  
w przepływomierze 0-5 l/min; belka powrotna 
wyposażona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane są 
w oparciu o system zarządzania jakością ISO 
9001:2009, każdy egzemplarz poddawany jest 
testom szczelności pod ciśnieniem 6 bar
9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie, 
2 uchwyty mocujące, trójniki zakańczające 
z zaworami spustowymi i odpowietrznikami 
automatycznymi
10. 350-1400 zł netto

Premium 1 z mosiądzu
1. rozdzielacz do ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. nyple ¾" ze złączkami typu Eurokonus 16x2
4. 400x91x232…732 mm
5. 2-12
6. 60°C , 6 bar
7. belka zasilająca wyposażona  
w przepływomierze 0-5 l/min; belka powrotna 
wyposażona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane są 
w oparciu o system zarządzania jakością ISO 
9001:2009, każdy egzemplarz poddawany jest 
testom szczelności pod ciśnieniem 6 bar.
9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie, 
2 uchwyty mocujące, trójniki zakańczające 
z zaworami spustowymi i odpowietrznikami 
automatycznymi
10. 350-1400 zł netto

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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Rozdzielacz V9004 z mosiądzu
1. instalacje c.o. i ogrzewania płaszczyznowego
2. mosiądz
3. GW 1″ 
4. 330x90x155...655 mm
5. 2-12
6. 55°C, 6 bar
7. zintegrowane zawory odcinające z przyłączem 
M30x1,5 oraz zawory regulacyjne z przepływomie-
rzami, ręczne odpowietrzniki / zawory spustowe
8. mufa przedłużająca dla rozdzielacza mosiężnego, 
zestaw zaworów kulowych, pompa dla rozdziela-
cza V9004, redukcja z uszczelką O-ring, termometr, 
mosiężny zawór odpływu + odpowietrzenie
9. możliwość podłączenia siłowników elektrotermicz-
nych Comap w celu niezależnej regulacji temperatu-
ry na każdym obwodzie, możliwość montażu na za-
silaniu i powrocie zaworów kulowych
10. wg cennika producenta

Rozdzielacz (K) 9000 TP
1. ogrzewanie płaszczyznowe, chłodzenie
2. poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)
3. przyłącza
4. 520x111,5x280...688 mm
5. 2-10
6. 65°C, 6 bar
7. moduły zasilające górnej belki: termostatyczne M30 
¾ Eurokonus, moduły powrotne dolnej belki: odcinające 
¾ Eurokonus z pamięcią nastawy, obejma rozdzielacza: 
stal inox, odpowietrznik automatyczny, 2 termometry 
(na zasilaniu i na powrocie), moduły zasilające/powrot-
ne (dos̨tępne oddzielnie): kulowe Comap
8. układ mieszający (klasa A), przepływomierz (mier-
nik przepływu), automatyczny zawór odpowie-
trzający, zawór kulowy, uchwyt rozdzielacza, spin-
ka modułu, termometr, uszczelka o-ring, obejma 
montażowa ze stali inox, etykiety obwodów, pom-
pa klasy A, zawór termostatyczny z nastawą – M30, 
ogranicznik temperatury powrotu 
9. modułowa konstrukcja: można dodawać kolejne 
moduły w miarę zapotrzebowania, montaż w dowolnej 
pozycji, bardzo wygodne podłączenie (dla przykładu, 
w sytuacji gdy rury wychodzą ze stropu), szeroka gama 
akcesoriów, każdą część można zamówić indywidualnie
10. wg cennika producenta

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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Compact Floor Light
1. ogrzewanie lub chłodzenie 
płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjścio-
we GZ ¾″
4. 700...755x140x1000...1500 mm
5. 3-12
6. 110°C, 10 bar
7. stacja regulacyjna do ogrzewa-
nia podłogowego, przyłącze z lewej 
strony, części składowe: rozdzie-
lacz zasilający z wkładkami regula-
cyjnymi i przepływomierzami oraz 
rozdzielacz powrotny z zaworami 
termostatycznymi, odpowietrznik 
i spust z przyłączem do węża, za-
wór regulacyjny, pompa obiego-
wa elektroniczna, zawór strefowy 
do regulacji termostatycznej, gło-
wica termosatyczna z czujnikiem 
powierzchniowym
8. termostaty i programatory po-
kojowe, rozdzielacz podwójny do 
ogrzewania grzejnikowego
9. komplet przystosowany do re-
gulacji hydraulicznej i termosta-
tycznej obiegów
10. 858-3190 zł netto 

Rozdzielacz HERZ  
do ogrzewania podłogowego  
8532
1. ogrzewanie lub chłodzenie 
płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjścio-
we GZ ¾″
4. długość 221...971 mm, rozstaw 
200 mm
5. 3-16
6. 120°C, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkład-
kami regulacyjnymi/odcinający-
mi z przepływomierzami, zawo-
rem napełniająco-spustowym  
i zaworem odpowietrzającym, roz-
dzielacz powrotny z wkładkami 
termostatycznymi, zaworem na-
pełniająco-spustowym i zaworem 
odpowietrzającym, uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do re-
gulacji hydraulicznej i termosta-
tycznej obiegów
10. 687-2908 zł netto

Rozdzielacze drążkowe  
do ogrzewania podłogowego  
ze stali szlachetnej
1. ogrzewanie lub chłodzenie 
płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjścio-
we GZ ¾″ ze stożkiem
4. długość 234...693 mm, rozstaw 
200 mm
5. 3-12
6. 120°C, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkład-
kami regulacyjnymi z przepływo-
mierzami, rozdzielacz powrotny 
z wkładkami termostatycznymi, 
spust z przyłączem do węża, od-
powietrzenia, kołpaki końcowe, 
uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do re-
gulacji hydraulicznej i termosta-
tycznej obiegów
10. 483-1302 zł netto

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl

r
e

k
l

a
m

a

Rozdzielacz mosiężny 
KAN-therm seria 74
1. instalacje wodociągowe 
i grzewcze
2. mosiądz, EPDM
3. GW 1″
4. 326x80x100...600 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, do 10 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1″ 
połączone obejmami stalowymi  
z wkładkami elastomerowymi tłu-
miącymi drgania, wyjścia na po-
szczególne obwody z rozstawem 
50 mm w postaci nypli GZ ¾″ wy-
posażone w indywidualne zawo-
ry odcinające
8. korki, redukcje do rozdziela-
czy, zawory odpowietrzające i spu-
stowe
9. zawory odcinające pod klucz 
imbusowy 
10. 69,13-921,28 zł netto

Rozdzielacz nierdzewny 
KAN-therm seria N75E
1. instalacje ogrzewania 
i chłodzenia płaszczyznowego
2. stal nierdzewna, EPDM, PE
3. GW 1″
4. 326x80x100...600 mm
5. od 2 do 12
6. 70oC, 6 bar
7. belka nierdzewna o profilu 1 ¼″, 
zawory pod siłowniki elektryczne 
z gwintem M30x1,5 – umożliwiają 
automatyczne sterowanie tempe-
raturą w pomieszczeniu, 
8. zawór odpowietrzający i spu-
stowy – dostępny w serii N75A
9. odporne na mieszaniny gliko-
lowe (stężenie nawet do 50%), wi-
doczne oznaczenie belki zasilają-
cej i powrotnej celem łatwiejszego 
montażu, obejma rozdzielacza  
z wkładką tłumiącą drgania, po-
nad 1,5 razy większy przepływ  
w porównaniu do typowych roz-
dzielaczy mosiężnych na profilu 1″
10. 317,06-1473,61 zł netto

Rozdzielacz mosiężny 
KAN-therm seria 77A
1. instalacje ogrzewania 
i chłodzenia płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE
3. GW ½″
4. 410x123x451...851 mm
5. od 2 do 10
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1″ 
połączone obejmami stalowymi  
z wkładkami elastomerowymi tłu-
miącymi drgania, wyjścia na po-
szczególne obwody z rozstawem 
50 mm w postaci nypli GZ ¾″ wypo-
sażone w indywidualne przepływo-
mierze na dolnej belce i zawory pod 
siłowniki elektryczne na belce gór-
nej, zawory spustowo – odpowie-
trzające na każdej z belek, zawory 
odcinające rozdzielacz, dwa termo-
metry tarczowe, pompowy układ 
mieszający z pompą Wilo, by-pass 
pompy, termostatyczny zawór wlo-
towy i regulacyjny zawór powrotny
8. głowica termostatyczna z kapilarą 
jako zabezpieczenie instalacji przed 
przekroczeniem żądanego parametru
9. regulacja temperatury czynni-
ka po zmieszaniu, przepływomie-
rze z blokadą nastawy, zawory pod 
siłowniki M28x1,5
10. 1982,01-3118,90 zł netto

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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Rozdzielacz 
obwodów grzejnikowych 
RMV Roth
1. systemy ogrzewania 
grzejnikowego 
2. mosiądz
3. boczne 1" GW, dla rury ¾" GZ
4. 320x75x100…600
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania i powrotu 
wyposażona w nyple ¾" GZ, 
uchwyty mocujące, manualne 
odpowietrzniki na zasilaniu  
i powrocie
8. -
9. - 
10. 372 zł netto (RMV6) 

Rozdzielacz 
obwodów grzewczych 
z przepływomierzami 
HK DFA Roth
1. systemy ogrzewania 
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury ¾" GZ
4. 225x75x245…845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona  
w zawory odcinające, nyple  
i przepływomierze do odczytu 
wielkości przepływu, belka 
powrotu wyposażona w wkładki 
termostatyczne do montażu 
siłowników i nyple, uchwyty 
mocujące 
8. końcówka do napełniania  
i opróżniania z odpowietrznikiem 
automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje 
w pełni zautomatyzowanym 
procesie obróbki plastycznej  
i wyżarzania
10. 710 zł netto (HK6 bez 
końcówek do napełn. i opróżn.)

Rozdzielacz  
obwodów grzewczych 
uniwersalny 
HK Roth
1. systemy ogrzewania 
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury ¾" GZ
4. 225x75x245…845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona  
w zawory odcinające i nyple, 
belka powrotu wyposażona  
w wkładki termostatyczne  
do montażu siłowników i nyple, 
uchwyty mocujące 
8. końcówka do napełniania  
i opróżniania z odpowietrznikiem 
automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje 
w pełni zautomatyzowanym 
procesie obróbki plastycznej  
i wyżarzania
10. 641 zł netto (HK6 bez 
końcówek do napełn. i opróżn.)

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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KRPT
1. do ogrzewań płaszczyznowych 
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 342x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwintem 
1” GW, z jednej strony zaślepione 
korkiem 1”. Górna belka zasilają-
ca wyposażona w przepływomie-
rze o zakresie regulacji 0÷5 l/min, 
odpowietrznik i zawór spustowy. 
Dolna belka powrotna wyposa-
żona w zawory termostatyczne  
z gwintem M30x1,5 z możliwością 
montażu siłowników lub głowic 
termostatycznych, odpowietrznik 
i zawór spustowy. Podłączenia pę-
tli grzewczych: z gwint ¾" GZ eu-
rokonus rozstaw 50 mm. Uchwyty 
rozdzielacza mają elementy gu-
mowe tłumiące hałas 
8. odpowietrzniki automatycz-
ne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kar-
tonowym pudełku, gotowy do 
montażu w szafce instalacyjnej
10. 269-1061 zł netto

KRZT
1. do ogrzewań płaszczyznowych 
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 308x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar.
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwin-
tem 1” GW, z jednej strony zaśle-
pione korkiem 1”. Górna belka 
zasilająca wyposażona w zawo-
ry odcinająco-regulacyjne, odpo-
wietrznik i zawór spustowy. Dol-
na belka powrotna wyposażona 
w zawory termostatyczne z gwin-
tem M30x1,5 z możliwością mon-
tażu siłowników lub głowic ter-
mostatycznych, odpowietrznik  
i zawór spustowy. Podłącze-
nia pętli grzewczych: z gwint ¾" 
GZ eurokonus rozstaw 50mm. 
Uchwyty rozdzielacza mają ele-
menty gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatycz-
ne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kar-
tonowym pudełku, gotowy do 
montażu w szafce instalacyjnej
10. 237,74-922,17 zł netto

KRNN 
1. do ogrzewań grzejnikowych  
i instalacji wodociągowych
2. mosiądz 
3. gwint 1″ GW, podłączenie ob-
wodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 290x85x100…600 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar
7. belki rozdzielacza wykonane  
z mosiądzu, zakończone gwintem 
1″ GW, z jednej strony zaślepione 
korkiem 1″. Wyjścia do grzejników: 
gwint ¾" GZ eurokonus, rozstaw 
50 mm. Uchwyty rozdzielacza wy-
posażone w elementy gumowe 
tłumiące hałas. Belki mają otwo-
ry ½″ GW do montażu odpowietrz-
ników – brak w zestawie
8. odpowietrzniki ręczne lub au-
tomatyczne, złączki Eurokonus  
G ¾" x 16x2
9. -
10. 97,86-453,03 zł netto

KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
e-mail: office@kisan.pl, www.kisan.pl

r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl


21s t r.0 6 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Rozdzielacz RP-R
1. ogrzewanie grzejnikowe i płasz-
czyznowe
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 350x80x150...650 mm
5. 2-15
6. 95°C; 10 bar
7. belki mosiężne 1", uchwyty,  
2 zaślepki ½", 2 odpowietrzniki 
ręczne, zawory odcinające (wkład-
ki termostatyczne z możliwością 
zastosowania siłowników), nyple 
¾ x ½" z eurostożkiem, rotame-
try magnetyczne
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów,
- mosiężne rotametry magne-
tyczne – wyprodukowane w Pol-
sce; z gwarancją oryginalności  
– rozwiązanie zarejestrowane  
w Urzędzie Patentowym
10. 247-1472 zł netto

Colmix PG – zestaw pompo-
wy do ogrzewania podłogo-
wego z dodatkowymi obwo-
dami grzejnikowymi
1. zestaw służy do podłączenia 
pętli ogrzewania podłogowego  
i zasilania grzejników w jednym 
elemencie i w jednej szafce
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 420x120x500….950 mm
5. 2-20
6. 95°C, 10 bar
7. rozdzielacz 1" z nyplami ½" x ¾",  
4 szt. zaworów kulowych ¾" z pół-
śrubunkiem 1", zawór termosta-
tyczny 3d, termometry, zawory 
odpowietrzające oraz napełniają-
co-spustowe, wkładki termosta-
tyczne do siłowników, rotametry 
magnetyczne w części ogrzewa-
nia podłogowego, zawory regula-
cyjno-odcinające w części grzejni-
kowej, pompa elektroniczna
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów, 
- mosiężne rotametry magne-
tyczne – wyprodukowane w Pol-
sce; z gwarancją oryginalności  
– rozwiązanie zarejestrowane  
w Urzędzie Patentowym
10. 2063-3585 zł

Zestaw mieszająco-pompowy 
Colmix-R
1. do ogrzewania płaszczyznowe-
go i grzejnikowego; do współpracy 
z kotłami o wysokim parametrze  
i na paliwo stałe, a także do nisko-
temperaturowych źródeł ciepła np 
.kotły kondensacyjne
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 410x115x301…801 mm
5. 2-12
6. 95°C, 10 bar
7. rozdzielacz RP-R, zawory kulo-
we 1", zawór termostatyczny 3d, 
termometry, zawór odpowietrza-
jący oraz napełniająco-spustowy, 
pompa elektroniczna Wilo Yonos 
Para RS15/6 lub Grundfos Auto L 
15-70 130, rotametry magnetyczne
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów, 
- mosiężne rotametry magne-
tyczne – wyprodukowane w Pol-
sce; z gwarancją oryginalności  
– rozwiązanie zarejestrowane  
w Urzędzie Patentowym
10. 825-2920 zł netto
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Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

Premium Line
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. belki rozdzielacza ze stali nie-
rdzewnej z profilu kwadratowego 
o przekroju 40x40 mm
3. rozdzielacz jest wyposażony  
w podłączenie ze śrubunkiem 1", co 
umożliwia zastosowanie tańszych 
zaworów kulowych; rozdzielacze 
zakończone gwintem wewnętrz-
nym lub zewnętrznym wymaga-
ją większych i droższych zaworów
4. 361/90/203…703 mm
5. 2-12
6. 90°C, 6 bar
7. kolektor zasilający jest wypo-
sażony we wskaźniki przepływu 
z funkcją blokady i pamięci na-
stawy wstępnej oraz możliwością 

oczyszczenia zabrudzonej fiolki. 
Kolektor powrotny posiada wbu-
dowane wkładki termostatyczne 
przystosowane do montażu gło-
wic termoelektrycznych z podłą-
czeniem M30x1,5. Oba kolektory 
są wydłużone o 1 sekcję, w której 
znajduje się automatyczny odpo-
wietrznik i zawór spustowy. Pro-
dukt jest fabrycznie złożony przy 
użyciu stalowych uchwytów i go-
towy do natychmiastowego mon-
tażu. W opakowaniu dodatkowo 
znajdują się plastikowe plakietki 
do opisu poszczególnych sekcji, 
kołki montażowe oraz instrukcja 
w języku polskim
8. -
9. 10 lat gwarancji (5 lat na osprzęt 

hydrauliczny), każdy egzemplarz 
przechodzi fabryczny test szczel-
ności, kod QR na belce rozdziela-
cza odsyłający do filmu instruk-
tażowego.
10.429-1359 zł netto

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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http://www.instalreporter.pl
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