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System instalacyjny QIK to kompletny system in-
stalacyjny składający się głównie z rur wielowar-
stwowych typu:

- PE-RT II/Al/PE-RT II w zakresie średnic 16-110 mm 
- PE-RT II/EVOH/PE-RT II w zakresie średnic 16, 
17, 20 mm, 

oraz wykonanych z mosiądzu lub PPSU złą-
czek zaprasowywanych. Nieodzowną częścią 
systemu jest szeroka gama rozdzielaczy wy-
konanych zarówno z wysokiej jakości mosią-
dzu, jak i ze stali nierdzewnej. Stosowane są 
one głównie do instalacji ogrzewania podło-
gowego, instalacji grzejnikowych, a także jako 
rozdział wody pitnej.
Do rozdzielaczy dostępny jest również szeroki 
zakres grup mieszających z podziałem na różny  
zakres przepływów oraz różny zakres tempera-
tury zasilania pętli ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacze ogRzewania 
podłogowego

Najbardziej popularne są rozdzielacze do ogrze-
wania podłogowego. w ofercie posiadamy roz-
dzielacze wykonane z mosiądzu oraz ze stali 
nierdzewnej. wszystkie uzbrojone są w: prze-
pływomierze, zawory termostatyczne, nyple 
oraz sekcje odpowietrzająco-spustowe. Tego 
typu produktami możemy rozprowadzić od 2 
do nawet 16 pętli ogrzewania podłogowego 
na jednym rozdzielaczu. Rozstaw podejść jest 
standardowy i wynosi 50 mm. wszystkie typy 
są zmontowane i dostarczane w zabezpieczo-
nym opakowaniu kartonowym.

wszystkie produkty rozdzielaczowe QIK spełniają najwyższe standardy jakościowe. Charakteryzują się wysokim 
bezpieczeństwem higienicznym, są niezawodne i proste w montażu, wytworzone tak, aby zapewnić wieloletnie 
działanie instalacji. Potwierdzeniem tych aspektów są wydane atesty higieniczne oraz deklaracje – wymagane 
dokumenty, niezbędne dla tego typu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w Polsce. 

Rozdzielacze w systemie instalacyjnym QiK

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego
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Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego

http://www.instalreporter.pl


Rozdzielacze ogRzewania 
gRzejnikowego

Następną grupą są rozdzielacze do ogrzewania 
grzejnikowego. w ofercie posiadamy rozdzielacze 
wykonane z mosiądzu w 2 wersjach: rozdzielacze  
c.o. z nyplami oraz bez nypli o rozstawie podejść 
również 50 mm. Tego typu produktami możemy 
zasilić od 2 do nawet 16 grzejników na jednym 
rozdzielaczu. wszystkie typy są zmontowane  
i dostarczane w zabezpieczonym opakowaniu 
kartonowym. 
Dodatkowo w ofercie QIK znajdują się rozdzie-
lacze ogrzewania grzejnikowego wyposażone 
w zaworki odcinające na belce zasilającej oraz 
powrotnej. Tego typu rozwiązanie daje dodat-
kowo możliwość odcięcia zasilania dowolnego 

grzejnika, a także wyłączenie z eksploatacji in-
stalacji zasilania i powrotu tego grzejnika.

Rozdzielacze wody użytkowej

Ostatnią grupą rozdzielaczy QIK, jeżeli chodzi 
o zastosowanie, są rozdzielacze do ciepłej oraz 
zimnej wody użytkowej. Tego typu rozwiązanie 
jest alternatywą do najpopularniejszego syste-
mu rozprowadzenia wody użytkowej, tzw. sys-
temu trójnikowego. 
Najważniejszymi zaletami systemu rozdzielaczo-
wego jest: całkowity brak połączeń pomiędzy bel-
ką rozdzielacza a odbiornikiem oraz minimalne 
spadki ciśnienia wody w przypadku jednocze-
snego używania wielu odbiorników ciepłej i zim-
nej wody użytkowej. 
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konkurencyjna cena

zaprasowywanie profilami TH, U i H

10-letnia gwarancja i ubezpieczenie

profesjonalne narzędzia

niezbędne dopuszczenia i atesty

szerokie zastosowania

Sprawdzone technologie

www.qik.plinfo@qik.pl

07/2020

Rozdzielacz do c.o. Rozdzielacz do c.o. z zaworkami

http://www.instalreporter.pl
http://www.qik.pl

