
Одиниця 

виміру

Ціна в ЕВРО   з 

ПДВ

          Труба PEX-a,     

 PN 6бар, Tmax. раб. 950C,    
Tmax.1100C

16x2.0 мм в бухтах по 

120, 240, 480 м

м.п. 0,80

16x2.0 мм в бухтах по 120 м м

16x2.0 мм в бухтах по 240 м м

16x2.0 мм в бухтах по 480 м м

Одиниця 

виміру

Ціна в ЕВРО   з 

ПДВ

1000мм x 5000мм  x 20мм м.кв. 2,70

1000мм x 5000мм  x 30мм м.кв. 3,33

1000мм x 5000мм  x 50мм м.кв. 4,54

600мм x 5000мм  x 20мм м.кв. 4,00

600мм x 5000мм  x 30мм м.кв. 5,76

600мм x 5000мм  x 50мм м.кв. 8,80

Теплоізольовані плити з фіксаторами під систему теплої 

підлоги
1020мм х 520мм х 50мм м.кв. 7,50

Фольгована плівка з розміткою для укладки на поверхню 

утеплювача.    Рулон: шириною - 1 м, довжиною - 50 м
Товщиною - 50 мікрон м.кв. 0,33

Скотч фольгований. Використовується для з'єднання стиків на 

ізоляції.
1 рулон - 50м рулон 3,88

Стрічка Duct Tape.Стійка до розриву, водостійка. 48мм x50м- 1 рулон рулон 4,40

150мм x 8мм х 50м м 0,21

150мм x 10мм х 50м м 0,27

Демпферная стрічка Т-образна міжконтурна (вспінений 

поліетилен)
100мм х 10мм х 2м м 0,87

Демпферная стрічка Т-образна міжконтурна (хімічно зшитий 

поліетилен)
100мм х 10мм х 2м м 0,05

Скоба якірна для підлоги одинарна Standart шт. 0,01

Скоба якірна для підлоги одинарна Premium (Польша)* в упаковці 300 шт. шт. 0,02

Скоба якірна для підлоги під такер (Польша)* в упаковці 300 шт. шт. 0,02

Дюбель-зонт (довжиною 70 мм) в упаковці 100 шт. шт. 0,04

Дюбель-зонт (довжиною 100 мм) в упаковці 100 шт. шт. 0,04

Планка монтажна. Для кріплення труб до ізоляції або стіни. Чорна, довжиною 0,5 м шт. 0,17

коротка шт. 0,17

довга шт. 0,22

Матеріали для кріплення

Найменування виробу

Найменування виробу

Труба для систем "теплої підлоги" та "теплих стін" Heat-PEX РЕХ-а

Демпферна стрічка. Для прокладки вздовж стін.

Заглушки для гідравлічних випробовувань (Польша)*

Ізоляційні мати під теплу підлогу
Ізоляційні мати під теплу підлогу із вспіненого 

пенополістіролу, ПСБС 35 кг/м, покриття - поліпропілонова 

тканина з розміткою

Труба для систем "теплої підлоги" та "теплих стін"

Труба PE-RT ІІ типу,    PN =6бар, Tmax. раб. =90
0
C 0,60

Ізоляційні мати під теплу підлогу із екструдованого 

пенополістіролу, покриття - поліпропілонова тканина з 

розміткою

Матеріали для монтажу системи підлогового опалення 

03680, м.Київ, вул. Святошинська, 23 
тел./факс: (044) 403-8083 

моб. МТС 050-311-7306,  Київстар 097-053-7007, Лайф 
093-141-0011 

e-mail: pn20ua@gmail.com  www.pn20.com.ua




