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■ Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze 

białym kod. 01 i czarnym kod. 30, chrom kod. 50. 

Zestaw zaworów termostatycznych kątowych 

Zestew zaworów kątowych, białych, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 
Zestew zaworów kątowych, chromowanych, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 
Zestew zaworów kątowych, kolorowy, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 

Kod 

VALKROSQUCU 01 
VALKROSQUCU 50 
VALKROSQUCU XX 

€ 
€ 
€ 

Cena 

Zestew zaworów kątowych białych, łącznik żelazny 1/2" 
Zestew zaworów kątowych, chromowanych, łącznik żelazny 1/2" 

VALKITSQUFE 01 
VALKITSQUFE 50 

€ 
€ 

63,10 
63,10 

01 = kod wykończenie biały standardowy - SO = kod wykończen ie chrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielow;arstwowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 
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Zestaw zaworów termostatycznych prostych Kod Cena 

Zestaw zaworów prostych, białych, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKRODIRCU 01 € 99,40 
Zestaw zaworów prostych, chromowanych, łącznik miedziany/wiE?lowarstwowy 1/2" 
Zestaw zaworów prostych, kolorowy, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 

VALKRODIRCU 50 € 99,40 
VALKRODIRCU XX € 117,60 

Zestaw zaworów prostych, białych, łącznik żelazny 1/2" VALKITDIRFE 01 € 

Zestaw zaworów prostych, chromowanych, łącznik żelazny 1/2" VALKITDIRFE 50 € 

01 = kod wykończenie biały standardowy - SO= kod wykończenie chrom - XX= kod wykończenia Classic i Special - str. 552 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielow;arstwowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 

■ Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze 
białym kod. 01 i czarnym kod. 30, chrom kod. 50. 

Zawory termostatyczne SO mm po osi kątowe Kod 

144 
34 50 60 

Zawór kątowy biały, termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKROS0SQUCU 01 € 
Zawór, kątowy chromowany termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKROS0SQUCU SO € 
Zawór, kątowy kolorowy termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKROS0SQUCU XX € 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie chrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielow;arstwowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 
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69,00 
69,00 

Cena 
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Zawory termostatyczne 50 mm po osi proste Kod Cena 

Zawór kątowy biały, termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKRO50DIRCU 01 € 140,80 
Zawór, kątowy chromowany termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKRO50DIRCU 50 € 140,80 
Zawór, kątowy kolorowy termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" VALKRO50DIRCU XX € 176,00 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie clhrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielowars1twowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 

Zestaw zaworów i zaworów odcinających, pozwalającycll, zaoszczędzić 
miejsce ze wstępną regulacją 

Zawór prawy i zawór odcinający lewy kątowy, białe, termostatyczne, przyłącze miedziane/ 
wielowarstwowe 1/2" 
Zawór prawy i zawór odcinający lewy kątowy, chromowane, termostaityczne, 
przyłącze miedziane/wielowarstwowe 1/2" 
Zawór prawy i zawór odcinający lewy kątowy, kolorowe, termostatyczne, 
przyłącze miedziane/wielowarstwowe 1/2" 

Zawór lewy i zawór odcinający prawy kątowy, białe, termostatyczne, przyłącze miedziane/ 
wielowarstwowe 1/2" 
Zawór lewy i zawór odcinający prawy kątowy, chromowane, termostaityczne, 
przyłącze miedziane/wielowarstwowe 1/2" 
Zawór lewy i zawór odcinający prawy kątowy, kolorowe, termostatyczne, 
przyłącze miedziane/wielowarstwowe 1/2" 

Kod 

VALKROSALVCU 01 

VALKROSALVCU 50 

VALKROSALVCU XX 

VALKROSALVCUS 01 

VALKROSALVCUS 50 

VALKROSALVCUS XX 

Cena 

€ 132,30 

€ 132,30 

€ 159,00 

€ 132,30 

€ 132,30 

€ 159,00 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie clhrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielowars1twowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 
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Zestaw zaworu i zaworu odcinającego pozwalające zaoszc:zędzić miejsce, termo
statyczne ze wstępną regulacją do różnego funkcjonowania 1/2" 

Kod 

G1/2" 
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Cena 

Kurek prawy i zawór odcinający lewy kątowy, małogabarytowe, białe, do różnego funkcjonowania VALKROSQMIST 01 € 152,00 
Kurek prawy i zawór odcinający lewy kątowy, małogabarytowe, chrom, do różnego funkcjonowania VALKROSQMIST 50 € 152,00 
Kurek lewy i zawór odcinający prawy kątowy, małogabarytowe, białe, do różnego funkcjonowania VALKROSQMISTS 01 € 152,00 
Kurek lewy i zawór odcinający prawy kątowy, małogabarytowe, chrom, do różnego funkcjonowaniaVALKROSQMISTS 50 € 152,00 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie clhrom 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielowars1twowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 
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ZAWORY I GŁ4C,WICE 

TERMOSTATY«:ZNE 

Zestaw zaworów jednorurowych kątowych z rozstawem 35 mm o 1/2" 
termostatycznych nie dla instalacji moduł i/lub dwuru1rowych 

Zestaw zawór kątowy jednorurowy, biały 
Zestaw zawór kątowy jednorurowy, chromowany 
Zestaw zawór kątowy jednorurowy, kolorowy 

Kod 

KITMONESC 01 
KITMONESC 50 
KITMONESC XX 

G1/2" 

Cena 

€ 129,90 
€ 129,90 
€ 144,40 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie chrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 

Zawór jest dostarczony z zaworem odcinającym kompletnie otwartym. 
Zestawy zaworów, dostarczonych z sondą wspomagającą o średnicy 11 mm, są wyposażone w przyłącza miedziane 
15 i wielowarstwowe 14 rgr. 2, 16 gr. 2. 

tav9 

Zestaw zaworów jednorurowych prostych z rozstawem 35 mm 1/2" 
termostatyczne nie dla instalacji moduł i/lub dwururo,wych 

Zawór termostatyczny z rurką zanurzeniową poziomy, biały 
Zawór termostatyczny z rurką zanurzeniową poziomy, chromowany 
Zawór termostatyczny z rurką zanurzeniową poziomy, kolorowy 

Kod 

KITMONREC 01 
KITMONREC 50 
KITMONREC XX 

21 

138 

35 

32 

:; 
SS 

Cena 

€ 143,20 
€ 143,20 
€ 156,60 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie chrom - XX = kod wykończenia Classic i Special - str. 552 

Zawór jest dostarczony z zaworem odcinającym otwartym w 50%. 
Zestawy zaworów, dostarczonych z sondą wspomagającą o średnicy 11 mm, są wyposażone w przyłącza miedziane 
15 i wielowarstwowe 14 rgr. 2, 16 gr. 2. 
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• Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze 
białym kod. 01, chrom kod. 50. 

Głowice termostatyczne 
Głowica termostatyczna z cieczą, wykończenie białe i PooouKTcEIUYFJKowANY 

Głowica termostatyczna z cieczą, wykończenie chromowane 
Głowica termostatyczna z cieczą, wykończenie satynowe 

01 = kod wykończenie biały standardowy - 50 = kod wykończenie chrom -

Głowice termostatyczne posiadają gwint uniwersalny M3:0 x 1,5. 
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Kod 
TESTELIQ3 01 
TESTELIQ3 50 
TESTELIQ3 55 

038 

55 = kod wykończenia chrom satynowy 

M30x1.S 
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Zestawy zaworów nie termostatycznych 

Zestaw zaworów kątowych chromowanych, łączniki miedziane 1/2" 
Zestaw zaworów kątowych, satynowanych, łącznik miedziany 1/2" 

SO = kod wykończenie chrom - SS = kod wykończenia chrom satynowy 
Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 12, 14 i 15. 

Kod 

VALKITTONDO SO 
VALKITTONDO SS 
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Zestaw zaworów termostatycznych kątowych 

Zestew zaworów kątowych, chromowanych, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 
Zestew zaworów kątowych, satynowany, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 

SO = kod wykończenie chrom - AS = kod wykończenie satynowana, stal nierdzewna 

60 35 

Kod 

VALKROQUACU 50 
VALKROQUACU AS 

Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielowars1twowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 

Zawory termostatyczne SO mm po osi kątowe 

Zawór, kątowy chromowany termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 
Zawór, kątowy satynowany termostatyczny, łącznik miedziany/wielowarstwowy 1/2" 

SO = kod wykończenie chrom - AS = kod wykończenie satynowana, stal nierdzewna 

Kod 

VALKROS0QUACU SO 
VALKROS0QUACU AS 

Zawory są wyposażone w łączniki miedziane 15 i wielowars1twowe 14 gr. 2, 16 gr. 2. 
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G1/T 

Cena 

C 83,00 
C 101,00 

Cena 

C 135,00 
C 193,00 

Cena 

C 177,00 
C 255,00 
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ZAWORY I GŁ4C,WICE 

TERMOSTATY«:ZNE 
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Zawór H 

O Zawór H 3/4" nikiel 
49 Zawór H 3/4" chrom 

Nypel redukcyjny 3/4" płaski 

Łącznik do rur miedzianych 15 mm. z gwintem 3/4" chrc,m/nikiel 

Łącznik do rur wielowarstwowych 16/2 mm. z gwintem 3:/4" chrom/nikiel 

ROZETY 

Zestaw rozet do rur do instalacji grzejników 

Zestaw biały - 2 otuliny L. 70 mm 
Zestaw chromowany - 2 otuliny L. 70 mm 
Zestaw satynowany - 2 otuliny L. 70 mm 
Zestaw biały - 2 otuliny L. 160 mm 
Zestaw chromowany - 2 otuliny L. 160 mm 
Zestaw satynowany - 2 otuliny L. 160 mm 

Kod 

VALKITS0HNI34 
VALKITS0HCR34 

Kod 

VALKITCOPTU70 01 
VALKITCOPTU70 50 
VALKITCOPTU70 55 
VALKITCOPT160 01 
VALKITCOPT160 50 
VALKITCOPT160 55 

01 = kod wykończenie biały standardowy - SO = kod wykończenie chrom - 55 = kod wykończenia chrom satynowy 

Zestaw otulin na rurę - osobno, nieprzystosowane do zaworów jednorurowych 

35 

10 

SO 

120 

Cena 

€ 41,00 
€ 75,00 

Cena 

€ 32,00 
€ 32,00 
€ 36,00 
€ 48,00 
€ 48,00 
€ 54,00 
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■ Dostępne na magazynie "od ręki" w kolorze
białym kod. 01, chrom kod. SO.

Zestaw rozet rozstaw osi SO mm dla instalacji grzejnill<ów 

Zestaw biały z 1 otuliną na rurę rozstaw osi 50 mm, L. 160 mm 
Zestaw chromowany z 1 otuliną na rurę rozstaw osi 50 mm, L. 160 mm 
Zestaw satynowany z 1 otuliną na rurę rozstaw osi 50 mm, L. 160 mm 

Kod 

VALKITCOPTS0 01 
VALKITCOPTS0 50 
VALKITCOPTS0 55 

165 

01 = kod wykończenie biały standardowy - SO = kod wykończenie chrom - 55 = kod wykończenia chrom satynowy 

Zestaw otulin na rurę - osobno, nieprzystosowane do zaworów jednorurowych 

Zestaw jest odpowiedni do rur miedzianych/wielowarstwowych od 10 do 16 mm 

520 

Cena 

-
€ 40,00 
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