




01. GRUPA MIESZAJĄCA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
Z POMPĄ 
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM
Grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego, dzięki której obniżymy temperaturę 
cieczy w części instalacji, która tego wymaga. Wyposażona w łączniki instalacyjne, 
zawór odpowietrzający, zawór termostatyczny, termometr i uchwyt montażowy oraz 
pompę cyrkulacyjną. Grupy mieszające wykorzystujące takie zawory, nie potrzebują 
zewnętrznego sterowania – niekiedy tylko ręcznej korekty nastawy temperatury.

02. REGULATOR TEMPERATURY  
ST-11 
Nasze sterowniki umożliwiają racjonalne i wygodne zarządzanie domowym syste-
mem centralnego ogrzewania. Inteligentne sterowanie poziomem centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie tylko zapewnia bezproblemową pracę 
instalacji, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i upodobań, ale także pozwala 
znacznie zredukować koszty ogrzewania.

03. KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO
K-ROZ-006
Komplety rozdzielaczy z mosiądzu, przeznaczone do ogrzewania podłogowego 
w budynkach. Mają za zadanie równomiernie rozprowadzić ciecz wychodzącą z kotła 
na wszystkie pętle. Pozwalają na kontrolowanie przepływu cieczy oraz jej temperatu-
ry. Wyposażone w 2 do 12 obiegów grzewczych, łączniki instalacyjne, zawór odpowie-
trzający C.O., kurek kulowy spustowy C.O., zawór termostatyczny bez głowicy, wskaź-
nik przepływu 0,5 -5l/min. oraz uchwyt montażowy.

04. OBUDOWA METALOWA NADTYNKOWA BIAŁA 
GŁĘBOKA
EDSNG
Szafki instalatorskie w wersji podtynkowej i nadtynkowej do systemów podłogowych 
C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz instalacji wodociągowych i sanitarnych.

05.  RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/PE-Xb 

PEX-AL-PEX
Rury wielowarstwowe typu: PEXb/Al./PEXb wykonane z polietylenu usieciowanego 
oddzielonego warstwą aluminium. Charakteryzują się długoterminową żywotnością 
oraz bardzo łatwą i wygodną instalacją . Współpracują ze złączkami skręcanymi lub 
zaprasowywanymi. Rury te przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągo-
wych, centralnego ogrzewania.

06. ŁĄCZNIKI DO SYSTEMU PEX
FZZ-005
Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką niklowaną TYP: FZZ 
przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach.
Wyposażone są w gwinty typu G i tuleję zaciskową do rury PEX. Występują 
w postaci: łączników, kolan, trójników. Do zaprasowywania złączek FZZ DIAMOND 
należy używać szczęk typu „U”.

07. PÓŁSYFON BUTELKOWY UMYWALKOWY OKRĄGŁY
SYF.B.O
W naszej ofercie znajdą Państwo syfony butelkowe o nowoczesnym wzornictwie 
wykonane z mosiądzu oraz chromowane, z przeznaczeniem do umywalek łazienko-
wych.

08. ZAWÓR ZAPOROWY

ART-133
Wysokiej jakości zawory zaporowe do instalacji wodociągowej są elementem 
instalacji służącym do przyłączania baterii zlewozmywakowej jak i kuchennej oraz 
takich urządzeń jak pralka lub zmywarka. Wykonane z mosiądzu, wyposażone 
w rozetę. Wszystkie zawory są chromowane, charakteryzują się solidnym wykona-
niem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. 

Zawory przystosowane do wody pitnej.

09. WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY
PRZ.DL-M10X10

Węże przyłączeniowe elastyczne z wzmocnieniem ze stali nierdzewnej 
z przeznaczeniem do baterii i urządzeń domowych: dolnopłuki, AGD, itp.

10. KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ
PAN-50

Nowoczesna linia funkcjonalnych kompletów natryskowych. Wykonana jest 
z litego mosiądzu z powłoką chromową. Posiadają w zestawie praktyczne 
i nowoczesne baterie natryskowe. Komplety te wyposażone są w deszczownice, 
dzięki którym otrzymujemy dobre napowietrzenie wody zapewniając dodatkowo 

większą oszczędność wody.

11. ODWODNIENIE LINIOWE PODŁOGOWE
 

ODW.LP
Odwodnienia liniowe podłogowe wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej,
o nowoczesnym wzornictwie. Gwarantują bezpieczeństwo użytkowania, wszystkie 
wykończenia są idealnie gładkie, zaokrąglone i spolerowane, przeznaczone do 
nowoczesnych wnętrz. Są łatwe w montażu i bardzo dobrze prezentują się w każdej 

kabinie prysznicowej.

12. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
GR2

Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa 
sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej 
łazience. Grzejniki łazienkowe przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci 

grzewczej.

13. ZAWORY TERMOSTATYCZNE

ART.432.ZEST.OS.ANTR.
Wysokiej jakości zestaw termostatyczny do podłączenia urządzenia grzewczego 
do instalacji oraz precyzyjnego ustawienia temperatury w pomieszczeniu. 
Zestawy termostatyczne występują  w wersji prostej, jak i kątowej oraz w kolorach 
bieli, chromu i antracytu. W skład zestawu wchodzi głowica termostatyczna, zawór 

grzejnikowy oraz zawór odcinający.

14. BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA 
5-OTWOROWOWA JAWA

JA-030_CH
Nowoczesne linie funkcjonalnych baterii kuchennych i łazienkowych. Wykonane 
są z litego mosiądzu z powłoką chromową. Zostałe przygotowane dla wymagają-
cego klienta, do wnętrz klasycznych, nowoczesnych, jak i w stylu retro. Perfekcja 

wykonania zapewnia trwałość i jakość na długie lata. 
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