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Zapoznaj się ze szczegółami promocji 

• Białystok, Płock, Radom, Warszawa 501 188 800, 
502 070 697
• Lublin, Katowice 500 217 414
• Rzeszów, Kielce, Kraków 501 501 155
• Legnica, Opole, Wrocław 512 946 002
• Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 501 609 563
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć 
na stronie www.oventrop.pl lub uzyskać pod nume-
rami telefonów 500 477 250 lub 502 696 035.

Już od 1 września 2018 roku Oventrop startuje  
z promocją skierowaną do instalatorów zaopatrujących 
się w hurtowniach współpracujących z firmą. Akcja pro-
mocyjna trwa do wyczerpania zapasów, nie dłużej jed-
nak niż do 31.12.2018 r. Promocją objęte są wyłącznie 
zestawy skompletowane z jednej grupy pompowej typu 
S-180 i jednej typu M3-180 oraz rozdzielacza lub roz-
dzielacza ze sprzęgłem typu Hydrofixx.

Instalator kupujący w ramach promocji wyżej opi-
sany zestaw otrzymuje od Oventrop odpowiednio:
• torbę sportową za zestaw z rozdzielaczem,
• kurtkę puchową firmy 4F za zestaw ze sprzęgłem 
Hydrofixx.

Zapotrzebowanie na wybrany rozmiar należy zgła-
szać wraz z zamówieniem grup pompowych.
Torby sportowe dostępne są wyłącznie w kolorze 
czarnym. Kurtki puchowe zaś dostępne są w rozmia-
rach M, L, XL, XXL. Wyczerpanie zapasów toreb spor-
towych i/lub kurtek puchowych oznacza zakończe-
nie promocji ze skutkiem natychmiastowym.
Informacje handlowe można uzyskać u właściwego 
terytorialnie przedstawiciela techniczno-handlowe-
go lub bezpośrednio w firmie Oventrop.

Przedstawiciele techniczno-handlowi:
• Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn 501 692 319
• Kalisz, Łódź, Poznań 501 219 679

Jesienna promocja Oventrop dla Instalatorów 
Skompletuj zestaw i odbierz sportową torbę lub kurtkę!

Regumat S-180 – grupa pompowa DN 25  
do łączenia kotła z obiegiem c.o., który nie wymaga 
obniżenia temperatury zasilania (np. obiegiem 
grzejnikowym). Zawory kulowe służą do odcięcia 
obiegu. Termometry w pokrętłach zaworów 
umożliwiają odczyt temperatury zasilania  
i powrotu. Zawór stopowy ogranicza niepożądaną 
cyrkulację grawitacyjną. Dodatkowy, pompowy 
zawór kulowy ułatwia montaż lub wymianę 
pompy. Izolacja w komplecie.

HydroFixx – rozdzielacz ze sprzęgłem 
hydraulicznym do montażu dwóch  
grup pompowych Regumat DN 25.  
Sprzęgło umożliwia hydrauliczny rozdział  
obiegu kotła od obiegu instalacji.  
Przepływ do 4 m3/h. Izolacja w komplecie.

K R ó T K I e  I N F O  O  P A R A M e T R A c H  T e c H N I c Z N y c H  Z e S T A W ó W

Regumat M3-180 – grupa pompowa DN 25  
do łączenia kotła z obiegiem c.o., w którym wskazane 
jest obniżenie temperatury zasilania (np. obiegiem 
ogrzewania podłogowego). Zawór trójdrogowy 
z napędem umożliwia zastosowanie regulacji 
pogodowej i płynne dopasowanie temperatury 
zasilania do temperatury zewnętrznej. Zawory 
kulowe służą do odcięcia obiegu. Termometry 
w pokrętłach zaworów umożliwiają odczyt 
temperatury zasilania i powrotu. Zawór stopowy 
ogranicza niepożądaną cyrkulację grawitacyjną. 
Izolacja w komplecie. Możliwość montażu dowolnej 
pompy obiegowej DN 25 o dł. 180 mm.

Rozdzielacz do montażu dwóch  
grup pompowych Regumat DN 25.  
Przepływ do 4 m3/h. Izolacja w komplecie.

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/08/ULOTKA-A4.pdf
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