
Артикул
Один. 

виміру

Ціна в євро 

(з ПДВ)

1001160 Труба PE-Xa 16x2.2 мм в бухтах по 100 м м 1,51

1001200 PN =10 бар 20x2.8 мм в бухтах по 100 м м 2,37

1001250 T max. раб.=95⁰C 25x3.5 мм в бухтах по 100 м м 3,67

1001320  T max.=110⁰C 32x4.4 мм в бухтах по 50 м м 5,84

1002160 Труба РЕ-Хc/Al/PEX, PN=10 бар 16.2x2.6 мм в бухтах по 100 м м 2,16

1002200 T max. раб.=95⁰C 20x2.9 мм в бухтах по 100 м м 2,93

1002250  T max.=110⁰C 25x3.7 мм в бухтах по 100 м м 5,40

1003160 Труба PE-Xa, PN=6 бар 16x2.0 мм в бухтах по 120 м м

1003161 T max. раб.=95⁰C 16x2.0 мм в бухтах по 240 м м

1003162  T max.=110⁰C 16x2.0 мм в бухтах по 480 м м

1004160 Труба PE-RT ІІ типу 16x2.0 мм в бухтах по 120 м м

1004161 PN=6 бар 16x2.0 мм в бухтах по 240 м м

1004162 T max. раб.=90⁰C 16x2.0 мм в бухтах по 480 м м

02012  d16, червона/синя шт. 0,18

02022  d20, червона/синя шт. 0,23

02032  d25, червона/синя шт. 0,35

02042  d32, червона/синя шт. 0,50

2001160 d 16 мм шт. 0,86

2001200 d 20 мм шт. 0,89

2001250 d 25 мм шт. 1,43

2001320 d 32 мм шт. 3,01

2002161 d16 x G 1/2" шт. 2,05

2002162 d16 x G 3/4" шт. 2,81

2002201 d20 x G 1/2" шт. 2,41

2002202 d20 x G 3/4" шт. 3,34

2002253 d25 x G 1/2" шт. 3,42

2002251 d25 x G 3/4" шт. 3,82

2002252 d25 x G 1" шт. 5,85

2002322 d32 x G 1" шт. 6,94

2003161 d16 x Rp 1/2" шт. 2,57

2003201 d20 x Rp 1/2" шт. 2,84

2003202 d20 x Rp 3/4" шт. 4,47

2003251 d25 x Rp 3/4" шт. 5,18

2003252 d25 x Rp 1" шт. 6,36

2003321 d32 x Rp 3/4" шт.

2003322 d32 x Rp 1" шт. 6,87

2015161 d16 x Rp 1/2" шт. 2,41

2015162 d16 x Rp 3/4" шт. 3,86

2015201 d20 x Rp 1/2" шт. 3,69

2015202 d20 x Rp 3/4" шт. 4,39

2015251 d25 x Rp 3/4" шт. 5,66

2015321 d32 x Rp 1" шт. 6,61

Труба для систем поверхневого опалення та Heat-PEX РЕ-Ха

0,60

Труба для систем поверхневого опалення та Heat-PEX РЕ-Ха

0,50

Ціни дійсні з 

15.01.2019 р.

Опис товару

Труба для систем опалення та водопостачання Heat-PEX РЕ-Ха

Труба для систем опалення та водопостачання Heat-PEX РЕ-Хc/Al/PEX

Муфта з зовнішньою різьбою (матеріал - DZR латунь) 

Муфта з зовнішньою різьбою

Муфта з внутрішньою різьбою         (матеріал - DZR латунь) 

Захисна труба "пешель" (гофра)

Захистна труба "пешель" (гофра)

Гільза для запресовки (використовується тільки з системою Heat-Pex Classic) (матеріал - латунь) 

Гільза для запресовки

 Муфта з внутрішньою різьбою 

Муфта з накидною гайкою         (матеріал - DZR латунь) 

Муфта з накидною гайкою

Універсальна система з труб РЕХ-
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2004160 d16 x d16 мм шт. 1,61

2004200 d20 x d20 мм шт. 2,10

2004250 d25 x d25 мм шт. 3,45

2004320 d32 x d32 мм шт. 6,09

2004161
Муфта – з'єднувальна для труби з 

товщиною стінки 2,0
d16 x d16 мм шт. 1,44

2005160 d16 x d20 мм шт. 1,90

2005200 d16 x d25 мм шт. 2,40

2005250 d20 x d25 мм шт. 2,61

2005320 d32 x d20 мм шт.

2005321 d32 x d25 мм шт.

2015116 d16 мм шт. 1,86

2015120 d20 мм шт. 3,13

2006160 d16 x d16 мм шт. 2,26

2006200 d20 x d20 мм шт. 3,64

2006250 d25 x d25 мм шт. 5,94

2006320 d32 x d32 мм шт. 11,03

2007160 d16 мм x G 1/2" шт. 2,86

2007201 d20 мм x G 1/2" шт. 3,46

2007202 d20 мм x G 3/4" шт. 4,70

2007250 d25 мм x G 3/4" шт. 6,19

2007320 d32 мм x G 3/4" шт. 7,92

2008160 d16 мм x Rp 1/2" шт. 3,61

2008200 d20 мм x Rp 1/2" шт. 7,03

2008250 d25 мм x Rp 3/4" шт. 7,74

2009160 d16 x Rp 1/2" шт. 4,42

2009200 d20 x Rp 1/2" шт. 5,59

2009201 d20 x Rp 3/4" шт. 5,9

2009250 d25 x Rp 3/4" шт. 7,7

2015160 d 16 x Rp 1/2" x d16 шт. 5,26

2015200 d 20 x Rp 1/2" x d20 шт. 6,75

2015250 d 25 x Rp 3/4" x d25 шт. 10,74

2010160 d16 x d16 x d16 мм шт. 3,08

2010200 d20 x d20 x d20 мм шт. 4,77

2010250 d25 x d25 x d25 мм шт. 7,57

2010320 d32 x d32 x d32 мм шт. 13,33

2011201 d20 x d20 x d16 мм шт. 4,24

2011251 d25 x d25 x d16 мм шт. 6,50

2011252 d25 x d25 x d20 мм шт. 6,79

2011321 d32 x d32 x d20 мм шт. 11,42

2011322 d32 x d32 x d25 мм шт. 12,30

2012200 d20 x d16 x d20 мм шт. 4,03

2012251 d25 x d16 x d25 мм шт. 5,87

2012252 d25 x d20 x d25 мм шт. 6,93

2012321 d32 x d16 x d32 мм шт. 9,23

2012322 d32 x d20 x d32 мм шт. 10,00

2012323 d32 x d25 x d32 мм шт. 11,24

 Муфта – з'єднувальна     (матеріал - DZR латунь) 

Муфта – з'єднувальна

 Муфта – з'єднувальна для "теплої підлоги"     (матеріал - DZR латунь нікельована) 

Заглушка

Кутник рівносторонній    (матеріал - DZR латунь) 

Кутник рівносторонній

 Муфта – редукційна     (матеріал - DZR латунь) 

Муфта – редукційна

 Заглушка     (матеріал - DZR латунь) 

Кутник із внутрішньою різьбою

Кутник настінний (водорозетка)      (матеріал - DZR латунь) 

Кутник настінний (водорозетка)

Кутник із зовнішньою різьбою    (матеріал - DZR латунь) 

Кутник із зовнішньою різьбою

Кутник із внутрішньою різьбою    (матеріал - DZR латунь) 

Трійник рівносторонній

Трійник редукційний із завуженим торцевим проходом       (матеріал - DZR латунь) 

Трійник редукційний

Трійник з внутрішньою різьбою (матеріал - DZR латунь) 

Трійник з внутрішньою різьбою

Трійник рівносторонній       (матеріал - DZR латунь) 

Трійник редукційний із завуженим центральним проходом      (матеріал - DZR латунь) 

Трійник редукційний



2013161 d20 x d16 x d16 мм шт. 3,54

2013162 d25 x d16 x d16 мм шт.

2013200 d25 x d20 x d20 мм шт. 5,73

2013201 d32 x d20 x d20 мм шт.

2013250 d32 x d25 x d25 мм шт. 9,79

2013251 d25 x d16 x d20 мм шт. 5,23

2013252 d25 x d20 x d16 мм шт. 5,48

2013253 d32 x d20 x d25 мм шт. 8,80

2013254 d32 x d25 x d20 мм шт. 9,23

2014161 d16 x d20 x d16 мм шт. 3,46

2014226 d20 x d25 x d16 мм шт. 5,09

2014202 d20 x d25 x d20 мм шт. 5,73

2014321 d20 x d32 x d20 мм шт. 7,60

2014322 d25 x d32 x d25 мм шт. 9,58

5001500
Компресійний фітинг (цанга) для 

хромованих труб
15 х 3/4" (євроконус) шт. 2,35

5001622 16 х 2,2 х 3/4" (євроконус) шт. 3,46
5001626 16 х 2,6 х 3/4" (євроконус) шт. 3,46
5002028 20 х 2,8 х 3/4" (євроконус) шт. 3,46
5002029 20 х 2,9 х 3/4" (євроконус) шт. 3,46

3001161 L = 250 мм, d16 x 15 мм шт. 10,50
3001163 L = 750 мм, d16 x 15 мм шт. 20,85
3001162 L = 1000 мм, d16 x 15 мм шт. 26,15
3001201 L = 250 мм, d20 x 15 мм шт. 10,60
3001203 L = 750 мм, d20 x 15 мм шт. 20,95
3001202 L = 1000 мм, d20 x 15 мм шт. 26,25

3001301 L = 250 мм, d16 x 15 мм шт. 8,89
3001302 L = 750 мм, d16 x 15 мм шт. 17,41
3001303 L = 1000 мм, d16 x 15 мм шт. 22,23
3001401 L = 250 мм, d20 x 15 мм шт. 8,98
3001402 L = 750 мм, d20 x 15 мм шт. 17,49
3001403 L = 1000 мм, d20 x 15 мм шт. 22,31

3002161 L = 250 мм, d16 x 15 мм шт. 16,50
3002162 L = 1000 мм, d16 x 15 мм шт.

3002201 L = 250 мм, d20 x 15 мм шт. 19,31
3002202 L = 1000 мм, d20 x 15 мм шт.

30011 для труб d16 (R-63 мм) шт. 1,29
30021 для труб d20/25 (R-130 мм) шт. 1,77
30041 для труб d32 (R-125 мм) шт. 5,06

30012 для труб d16 (R-63 мм) шт. 1,61

30022 для труб d20 (R-80 мм) шт. 3,68

4007515 шт. 5,52

4007516 шт. 3,34

20011
Гак односторонній, діаметр 16-25, 

довжиною 100 мм
шт. 0,08

20021
Гак двосторонній, діаметр 16-25, 

довжиною 100 мм
шт. 0,09

Трійник редукційний

Трійник редукційний із збільшенним центральним проходом      (матеріал - DZR латунь) 

Трійник редукційний

Трійник редукційний із 2 завуженими проходами      (матеріал - DZR латунь) 

Трубка Г-образна, для підключення 

радіаторів

Трубка Г-образна, для підключення радіаторів (матеріал – нержавіюча сталь)

Трубка Г-образна, для підключення 

радіаторів

Компресійний фітинг для хромованих труб

Компресійний фітинг для пластикових та металопластикових труб

Компресійний фітинг (цанга) для 

пластикових та металопластикових труб

Трубка Г-образна, для підключення радіаторів (матеріал – латунь нікельована)

Направляючий відвід 90º 

Направляючий відвід 90˚ (дуга)      (матеріал – сталь)

Направляючий відвід 90º 

Трубка Т-образна, для підключення радіаторів (матеріал – латунь нікельована)

Трубка Т-образна, для підключення 

радіаторів

Направляючий відвід 90˚ (дуга)      (матеріал – пластик)

Кронштейн       (матеріал – сталь)

Подвійний Z-кронштейн (відстань 75/150)

Подвійний Е-кронштейн (відстань 75/150)

Гаки для кріплення труб

Гаки для кріплення труб



4001100 шт. 250,00

4001101 шт. 390,00

4001102 шт. 135,00

4002116 16 х 2,2 шт. 31,15

4002120 20 х 2,8 шт. 31,15

4002125 25 х 3,5 шт. 31,15

4002132 32 х 4,4 шт. 31,15

4002116 16,2 х 2,6 шт. 31,15

4002120 20 х 2,9 шт. 31,15

4002125 25 х 3,7 шт. 31,15

4003025 16-25 мм шт. 4,45

4003040 16-40 мм шт. 7,80

*позиції, на які не вказані ціни, знаходяться в розробці та будуть трохи пізніше

**знижка на інструмент не поширюється

Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний

Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний, діаметр 16-32

Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, гідравлічний

Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, гідравлічний, діаметр 16-32

Еспандер у наборі, ручний

Еспандер у наборі, ручний

Ножиці труборізні

Ножиці труборізні

Насадки на еспандер для труби Pe-Xa

Насадки на еспандер для труби Pe-Xa

Насадки на еспандер для труби Pe-Xc/Al/Pex

Насадки на еспандер для труби Pe-

Xс/Al/Pex


