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K887P216 Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH) m 16x2 200 m 27 A skladem
K887P217 Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH) m 17x2 200 m 28 A na dotaz
K887P218 Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH) m 18x2 240 m 31 A skladem
K887P418 Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH) m 18x2 400 m 31 A skladem
K884A216 Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 - 95°C m 16x2 200m 34 A na dotaz
K884A218 Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 18x2 - 95°C m 18x2 200m 40 A na dotaz
K884A220 Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2 - 95°C m 20x2 200m 56 A na dotaz
K884A226 Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 26x3 - 95°C m 26x3 50m 94 A na dotaz
K884A232 Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 - 95°C m 32x3 50m 133 A na dotaz
K888A216 Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 16x2 - 95°C m 16x2 200 m 29 A skladem
K888A218 Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 18x2 - 95°C  m 18x2 200m 37 A skladem
K888A220 Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 20x2 - 95°C  m 20x2 200m 42 A skladem
K888A126 Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 26x3 - 95°C  m 26x3 100m 74 A skladem
K888A532 Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 32x3 - 95°C  m 32x3 50m 109 A skladem
K888H016 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,2mm) m 16x2 5 m 49 A na dotaz
K888H018 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 18x2 5 m 66 A na dotaz
K888H020 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,2mm) m 20x2 5 m 79 A na dotaz
K888H026 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,2mm) m 26x3 5 m 150 A na dotaz
K888H032 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 32x3 5 m 217 A na dotaz
K888H040 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 40x3,5 5 m 380 A na dotaz
K888H050 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 50x4 5 m 583 A na dotaz
K888H063 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 63x4,5 5 m 985 A na dotaz
K888H075 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče   (Al 0,4mm) m 75x6 5 m 1 663 A na dotaz
K888HIS016 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá) m 16x2 modrá 100 m 77 A na dotaz
K888HIS116 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená) m 16x2 červená 100 m 77 A na dotaz
K888HIS018 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá) m 18x2 modrá 50 m 92 A na dotaz
K888HIS118 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená) m 18x2 červená 50 m 92 A na dotaz
K888HIS020 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá) m 20x2 modrá 50 m 113 A na dotaz
K888HIS120 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená) m 20x2 červená 50 m 113 A na dotaz
K888HIS026 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá) m 26x3 modrá 25 m 175 A na dotaz
K888HIS126 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená) m 26x3 červená 25 m 175 A na dotaz

                          TRUBKY
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                          TRUBKYK889HIS016 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá) m 16x2 modrá 100 m 94 A na dotaz
K889HIS116 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená) m 16x2 červená 100 m 94 A na dotaz
K889HIS018 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá) m 18x2 modrá 50 m 95 A na dotaz
K889HIS118 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená) m 18x2 červená 50 m 95 A na dotaz
K889HIS020 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá) m 20x2 modrá 50 m 118 A na dotaz
K889HIS120 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená) m 20x2 červená 50 m 118 A na dotaz
K889HIS026 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá) m 26x3 modrá 25 m 199 A na dotaz
K889HIS126 Vícevrstvá trubka HENCO  PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená) m 26x3 červená 25 m 199 A na dotaz
K886A216 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 16x2 200 m 33 A na dotaz
K886A616 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 16x2 600 m 33 A na dotaz
K886A217 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 17x2 200 m 33 A na dotaz
K886A617 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 17x2 600 m 33 A na dotaz
K886A218 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 18x2 240 m 44 A na dotaz
K886A220 Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc) m 20x2 200 m 55 A na dotaz
K885A023 Ochranná vrapová hadice PE - 23 mm m do průměru 23 mm 19 A skladem

K315A088 Dilatační pás s fólií a samolepem 8x150mm  m 8x150 mm 50m 19 A skladem
K315T080 Dilatační T-profil pro prostorovou dilataci m 80 x 2000 mm 2 m 62 A na dotaz
K909A050 Systémová deska s fólií Combitop 30 EPS 150 (1400x800x30 mm / 1,12m2) ks T50 - h52 6ks/6,72 m2 658 A skladem
K909A050-S Systémová deska s fólií Combitop 30 s kročejovým útlumem  1,12m2 ks T50 - h52 6ks/6,72 m2 658 A skladem
K909A030 Systémová deska s fólií Combitop ND11 (1400x800x10mm/1,12m2) ks T50 - h30 13ks/14,56 m2 544 A skladem
K909A011 Systémová folie s výstupky bez izolace (1400x800x1mm/1,12m2) ks T50 - h19 20ks/22,4m2 295 A skladem
K906A730 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 30mm, OPTIMA m2 10000x1000x30mm 10m2 290 A skladem
K906A120 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 20mm, EPS 100 m2 10000x1000x20mm 10m2 290 A na objednání
K906A130 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 30mm, EPS 100 m2 10000x1000x30mm 10m2 325 A skladem
K906A140 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 40mm, EPS 100 m2 10000x1000x40mm 10m2 415 A na objednání
K906A150 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 50mm, EPS 100 m2 10000x1000x50mm 10m2 475 A na objednání
K906A230 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 30mm, EPS 150 m2 10000x1000x30mm 10m2 360 A skladem
K906A240 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 40mm, EPS 150 m2 10000x1000x40mm 10m2 490 A na objednání
K906A250 Systémová rohož s folií  rastrem Inroll, 50mm, EPS 150 m2 10000x1000x50mm 10m2 560 A na objednání
K906T430 Systémová rohož s folií  rastrem Infloor, 30mm, T4 (kročejový útlum) m2 10000x1000x30mm 10m2 290 A skladem
K901A001 Folie pokovená hliníkem s rastrem m2

50000x1000mm 50 m2
33 A skladem

                         DILATACE A IZOLAČNÍ DESKY
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                          TRUBKY
K904A025

Deska pro suchý systém PT, s hliníkovou fólií, EPS 300, výška 25 mm, rozteč 
pokládky trubky 150 mm, pro trubku 16x2

ks 750x1175x25 mm 0,88 m2 870 A skladem

K313A001 Příchytka plastová zapichávací  65 mm černá ks 200 ks 1,70 A skladem
K313C004 Příchytka plastová zapichávací  40 mm černá pro TACKER ks 300 ks 1,40 A skladem
K313C005 Příchytka plastová zapichávací  50 mm černá pro TACKER ks 250 ks 1,60 A skladem
K330C002 TACKER - přípravek pro montáž spon K313C ks 1 ks 4 180 A skladem
K332A001 Kalibrační trn na trubky ks průměr 16 - 32mm 1 ks 950 A skladem
K110A016 Svěrné šroubení 16 x 3/4" PEX/AL/PEX ks 16x3/4" 82 A skladem
K110A017 Svěrné šroubení 17 x 3/4" PEX/AL/PEX ks 17x3/4" 83 A skladem
K110A018 Svěrné šroubení 18 x 3/4" PEX/AL/PEX ks 18x3/4" 87 A skladem
K110A020 Svěrné šroubení 20 x 3/4" PEX/AL/PEX ks 20x3/4" 92 A skladem

K530R002
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 2 okruhy 3 543 A skladem

K530R003
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 3 okruhy 4 276 A skladem

K530R004
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 4 okruhy 4 887 A skladem

K530R005
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 5 okruhů 5 741 A skladem

K530R006
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 6 okruhů 6 354 A skladem

K530R007
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 7 okruhů 7 085 A skladem

K530R008
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 8 okruhů 7 819 A skladem

K530R009
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 9 okruhů 8 552 A skladem

K530R010
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 10 okruhů 9 285 A skladem

K530R011
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 11 okruhů 10 019 A skladem

                         ROZDĚLOVAČE
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K530R012

Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním ks 12 okruhů 10 630 A skladem

K570R002
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 2 okruhy 15 496 A skladem

K570R003
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 3 okruhy 16 229 A skladem

K570R004
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 4 okruhy 16 840 A skladem

K570R005
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 5 okruhů 17 695 A skladem

K570R006
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 6 okruhů 18 307 A skladem

K570R007
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 7 okruhů 19 039 A skladem

K570R008
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 8 okruhů 19 772 A skladem

K570R009
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 9 okruhů 20 505 A skladem

K570R010
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 10 okruhů 21 239 A skladem

K570R011
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 11 okruhů 21 972 A skladem

K570R012
Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním ks 12 okruhů 22 583 A skladem

K530SN02
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně -  480 mm 2 okruhy 5 455 A skladem

K530SN03
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně -  480 mm 3 okruhy 6 188 A skladem

K530SN04
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 480 mm 4 okruhy 6 799 A skladem
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K530SN05

Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks  rozměr skříně -  610 mm 5 okruhů 8 078 A skladem

K530SN06
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 610 mm 6 okruhů 8 690 A skladem

K530SN07
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 755 mm 7 okruhů 9 528 A skladem

K530SN08
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 755 mm 8 okruhů 10 262 A skladem

K530SN09
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 9 okruhů 11 102 A skladem

K530SN10
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 10 okruhů 11 835 A skladem

K530SN11
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 1010 mm 11 okruhů 12 781 A skladem

K530SN12
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 1010 mm 12 okruhů 13 391 A skladem

K570SN02 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks  rozměr skříně -  610 mm 2 okruhy 17 939 A skladem

K570SN03 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 610 mm 3 okruhy 18 672 A skladem

K570SN04 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 610 mm 4 okruhy 19 283 A skladem

K570SN05 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 610 mm 5 okruhů 20 138 A skladem

K570SN06 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 6 okruhů 21 069 A skladem



CENÍK TERMTECH
platný od 31.8.2022

Kód zboží Název zboží MJ Rozměr
Balení / 

Poznámka
Cena bez 

DPH za MJ
Slevová 
skupina

Dostupnost

                          TRUBKY

K570SN07 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 7 okruhů 21 800 A skladem

K570SN08 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 8 okruhů 22 534 A skladem

K570SN09 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 840 mm 9 okruhů 23 267 A skladem

K570SN10 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 1095 mm 10 okruhů 25 276 A skladem

K570SN11 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 1095 mm 11 okruhů 26 009 A skladem

K570SN12 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď ks rozměr skříně - 1095 mm 12 okruhů 26 620 A skladem

K530SP02
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 430 mm 2 okruhy 5 667 A skladem

K530SP03
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 430 mm 3 okruhy 6 400 A skladem

K530SP04
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 560 mm 4 okruhy 7 330 A skladem

K530SP05
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 560 mm 5 okruhů 8 184 A skladem

K530SP06
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks  rozměr skříně -  710 mm 6 okruhů 9 009 A skladem

K530SP07
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks  rozměr skříně -  710 mm 7 okruhů 9 740 A skladem

K530SP08
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks  rozměr skříně - 710 mm 8 okruhů 10 474 A skladem
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K530SP09

Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 790 mm 9 okruhů 11 314 A skladem

K530SP10
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 790 mm 10 okruhů 12 047 A skladem

K530SP11
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 11 okruhů 12 993 A skladem

K530SP12
Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, 
vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 12 okruhů 13 603 A skladem

K570SP02 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks  rozměr skříně -  560 mm 2 okruhy 17 939 A skladem

K570SP03 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks  rozměr skříně -  560 mm 3 okruhy 18 672 A skladem

K570SP04 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 560 mm 4 okruhy 19 283 A skladem

K570SP05 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 710 mm 5 okruhů 20 350 A skladem

K570SP06 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 710 mm 6 okruhů 20 962 A skladem

K570SP07 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 710 mm 7 okruhů 21 694 A skladem

K570SP08 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 790 mm 8 okruhů 22 534 A skladem

K570SP09 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 9 okruhů 23 479 A skladem
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K570SP10 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 

a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 10 okruhů 24 213 A skladem

K570SP11 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 11 okruhů 24 946 A skladem

K570SP12 Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi 
a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi ks rozměr skříně - 960 mm 12 okruhů 25 557 A skladem

K510SS01 Směšovací sada pro rozdělovače K530, pro míchaní topné vody do nízkoteplotních 
rozvodů podlahového vytápění, s čerpadlem a směšovacím ventilem ks rozteč 210 mm 11 953 A skladem

K510SB01 Směšovací sada pro rozdělovače K530, pro míchaní topné vody do nízkoteplotních 
rozvodů podlahového vytápění, se směšovacím ventilem, BEZ ČERPADLA ks rozteč 210 mm 7 968 A na dotaz

K520EX01 Excentr 1" ke směšovací sadě set 2 ks 467 A skladem
K510A001 Průtokoměr k rozdělovači (K530Rxxx) ks 1/2" 275 A skladem

K520KK01 Přímý kulový kohout 1" s teploměrem a šroubením                                                 (set 
modrá a červená páčka) set 1" (set - 2 ks) 1 075 A skladem

K520TK02 T-kus s teploměrem pro osazení na rozdělovač (pro jednotlivé okruhy) ks 3/4" x 3/4" 764 A skladem

K540RZ02 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 2 okruhy 3 053 A na dotaz

K540RZ03 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 3 okruhy 3 787 A na dotaz

K540RZ04 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 4 okruhy 4 153 A na dotaz

K540RZ05 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 5 okruhů 4 643 A na dotaz

K540RZ06
Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 6 okruhů 5 131 A na dotaz
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K540RZ07 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 

kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 7 okruhů 5 741 A na dotaz

K540RZ08 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 8 okruhů 6 354 A na dotaz

K540RZ09 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 9 okruhů 6 842 A na dotaz

K540RZ10 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 10 okruhů 7 331 A na dotaz

K540RZ11 Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 11 okruhů 7 942 A na dotaz

K540RZ12
Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými 
kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, BEZ PRŮTOKOMĚRŮ ks 12 okruhů 8 552 A na dotaz

K501AN02 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná   ks 480 mm 1 912 A skladem
K501AN03 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná   ks 610 mm 2 336 A skladem
K501AN04 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná   ks 755 mm 2 443 A skladem
K501AN05 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná   ks 840 mm 2 550 A skladem
K501AN06 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná   ks 1010 mm 2 762 A skladem

K502AP01 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 330 mm 1 912 A skladem

K502AP02 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 430 mm 2 124 A skladem

K502AP03 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 560 mm 2 443 A skladem

K502AP04 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 710 mm 2 655 A skladem

K502AP05 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 790 mm 2 762 A skladem

K502AP06 Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou  ks 960 mm 2 974 A skladem
K503SN03 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm   ks 610 mm 2 443 A skladem

                         SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM
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                          TRUBKYK503SN05 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm   ks 840 mm 2 762 A skladem
K503SN06 Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm  ks 1095 mm 4 037 A skladem

K401S230 SALUS T30 termoelektrický pohon 230V, bez proudu otevřen ks 230V 547 B skladem
K401S024 SALUS T30 termoelektrický pohon 24V, bez proudu otevřen ks 24V 547 B skladem
K402S230 SALUS T30 termoelektrický pohon 230V, bez proudu uzavřen ks 230V 500 B skladem
K402S024 SALUS T30 termoelektrický pohon 24V, bez proudu uzavřen ks 24V 547 B skladem
K430S001 SALUS HTR230, Manuální elektronický termostat ks 230V / 0,5A 861 B skladem
K430S002 SALUS HTRP230, Programovatelný týdenní termostat ks 230V / 0,5A 1 708 B skladem
K430S003 SALUS HTRS230, Manuální digitální termostat ks 230V / 0,5A 1 237 B skladem
K430S004 SALUS RT10, Elektronický manuální termostat ks 230V / 0,5A 577 B skladem

K411S001 SALUS KL06, Centrální svorkovnice podlahového vytápění, 1-6 zón, 1-24 okruhů ks 230V 1 437 B skladem
K411S002 SALUS PL06, Přídavný logický modul pro ovládání čerpadla ks 0-230V 620 B na dotaz
K411S003 SALUS PL07, Přídavný logický modul pro ovl. čerpadla a kotle ks 0-230V 923 B na dotaz
K440SW01 SALUS VS30W, Programovatelný digitální termostat, podomítkový ks 230V / 3A bílý 2 054 B skladem
K440SB01 SALUS VS30B, Programovatelný digitální termostat, podomítkový ks 230V / 3A černý 2 054 B skladem
K440SW02 SALUS VS35W, Digitální denní termostat, podomítkový ks 230V / 3A bílý 1 897 B skladem
K440SB02 SALUS VS35B, Digitální denní termostat, podomítkový ks 230V / 3A černý 1 897 B skladem

K411S041
SALUS KL08NSB, Centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 1-8 zón,            1-32 
okruhů ks 230V 3 353 B na dotaz

K450SW01 SALUS VS10WRF, Bezdrátový digitální termostat, podomítkový ks 230V / 2,4GHz bílý 3 223 B na dotaz
K450SB01 SALUS VS10BRF, Bezdrátový digitální termostat podomítkový ks 230V / 2,4GHz černý 3 223 B na dotaz
K450SW02 SALUS VS20WRF, Bezdrátový digitální termostat bateriový, nástěnný ks 4xAAA / 2,4GHz bílý 3 056 B na dotaz
K450SB02 SALUS VS20WBRF, Bezdrátový digitální termostat bateriový, nástěnný ks 4xAAA / 2,4GHz černý 3 056 B na dotaz

K450S001
SALUS KL08RF, Bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci,           1-8 
zón, 1-32 okruhů ks 230V / 2,4GHz 6 100 B na dotaz

K450S002 SALUS TRV10RFM, Bezdrátová termostatická hlavice (mini) ks 2xAA / 2,4GHz M30x1,5 2 134 B na dotaz

K450S003 SALUS RX10RF, Bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF ks 230V / 2,4GHz 2 334 B na dotaz
K450S005 SALUS UGE600, Internetová brána pro systém iT600RF ks 4 667 B na dotaz

                         REGULACE


