TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

Zawory ozdobne

Zawory ozdobne kątowe
Zestaw zaworów grzejnikowych BIAŁY
kod

kod

200KB015M16.12

200KB015R15

rozmiar

rozmiar

½

½

złączka

złączka

½x16x2.0

½x15

Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM
kod

kod

200KC015M16.12

200KC015R15

rozmiar

rozmiar

½

½

złączka

złączka

½x16x2.0

½x15

Zawory termostatyczne kątowe
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kod

opis

100KC015M16.12

3-elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór
termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa
30x1,5, zawór odcinający, 2 złączki na rurę PEXAL 16 mm

kod

opis

100KC015R15

3-elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór
termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa
30x1,5, zawór odcinający, 2 złączki na rurę miedzianą
15 mm

kod

opis

101KC015R15

2-elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór
termostatyczny, zawór odcinający, 2 złączki na rurę
PEXAL 16 mm

kod

opis

101KC015M16.12

2-elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór
termostatyczny, zawór odcinający, 2 złączki na rurę
miedzianą 15 mm

Zawory osiowe
Zestaw zaworów grzejnikowych, osiowych chromowanych
kod

kod

230KC015M16.12

230KB015M16.12

rozmiar

rozmiar

złączka

złączka

kod

kod

230KC015R15

230KB015R15

rozmiar

rozmiar

złączka

złączka

½

½

½x16x2.0

½x16x2.0

½

½

½x15

½x15

Zawory termostatyczne osiowe
kod

opis

130KC015M16.12L

Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych
osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór
odcinający + głowica termostatyczna CHROM
+ komplet złączek na rurę PEXAL 16 mm)

kod

opis

130KC015R15L

Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych
osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór
odcinający + głowica termostatyczna CHROM
+ komplet złączek na rurę miedzianą 15 mm)

kod

opis

135KC015M16.12P

Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych
osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór
odcinający + głowica termostatyczna CHROM
+ komplet złączek na rurę PEXAL 16 mm)

kod

opis

135KC015R15P

Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych
osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór
odcinający+ głowica termostatyczna CHROM
+ komplet złączek na rurę miedzianą 15 mm)

do każdego zestawu zaworów grzejnikowych odpowiednie złączki w komplecie
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Zawory ozdobne typu MONO i DUO

seria: OTTI

Zawór termostatyczny typ „MONO”, rozstaw przyłączy 40 mm, wkładka termostatyczna 30x1,5
kod

kod

OT2901LC1/2 L
CHROM kątowy lewy

OT2901RC1/2 P
CHROM kątowy prawy

OT281C1/2 U
CHROM prosty uniwersalny

rozmiar
½x½

rozmiar
½x½

kod

kod

OT3901LB1/2
BIAŁY kątowy lewy

OT3901RB1/2
BIAŁY kątowy prawy

OT281B1/2 U
BIAŁY prosty uniwersalny

rozmiar
½x½

rozmiar
½x½

Zawór termostatyczny typ „DUO” , rozstaw przyłączy 50 mm, wkładka termostatyczna 30x1,5
kod

kod

OT290LC1/2 D L
CHROM kątowy lewy

OT290RC1/2D P
CHROM kątowy prawy

OT271C1/2 U
CHROM prosty uniwersalny

rozmiar

rozmiar

½x¾

kod

kod

OT390LB1/2 D L
BIAŁY kątowy lewy

OT390RB1/2D P

½x¾

BIAŁY kątowy prawy

OT271B1/2 U
BIAŁY prosty uniwersalny

rozmiar

½x¾

rozmiar
½x¾

Kolory zaworów oraz złączek serii OTTI, dostępne na zamówienie

chrom czarny
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chrom satynowy

stal nierdzewna

mosiądz antyczny

miedź antyczna

złoty

paleta kolorów RAL

zawory grzejnikowe POD GRZAŁKĘ

seria: OTTI

Zawór pod grzałkę termostatyczny
kod

DFE280LC1/2 - lewy
DFE280RC1/2 - prawy

Zawór grzejnikowy odcinający pod grzałkę
kod

DFE2805LC1/2 - lewy
DFE2805RC1/2 - prawy

Zawór pod grzałkę ręczny
kod

DFE2800LC1/2 - lewy
DFE2800RC1/2 - prawy

do zastosowania ze złączką EUROCONUS ¾” na PEXAL lub MIEDŹ

zawory NA ZAMÓWIENIE

seria: OTTI-Q30

Głowica termostatyczna 30x1,5
kod

112PQ30C

Zawór grzejnikowy odcinający
kod

Zawór grzejnikowy termostatyczny
kod

1280LC - lewy
1280RC - prawy

12800RLC - lewy
12805RLC - prawy

Zawór termostatyczny z głowicą TRV w komplecie
kod

1880LC - lewy
1880RC - prawy

Możliwość zastosowania
osłony na element
przyłączeniowy
za dopłatą.

5

zawory grzejnikowe termostatyczne TYPU MONO I DUO
seria: heavy
kod

opis

235MK/CHROM
235MK50/CHROM

Zawór termostatyczny Mono Chrom Kątowy ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

235MP/CHROM
235MP50/CHROM

Zawór termostatyczny Mono Chrom Prosty ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

235MK/BIAŁY
235MK50/BIAŁY

Zawór termostatyczny Mono Biały Kątowy ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

235MP/BIAŁY
235MP50/BIAŁY

Zawór termostatyczny Mono Biały Prosty ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

235MK/NIKIEL
235MK50/NIKIEL

Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

235MP/NIKIEL
235MP50/NIKIEL

Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½x¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 40 lub 50 mm

kod

opis

236DK/CHROM

Zawór termostatyczny DUO Chrom Kątowy ¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm

kod

opis

236DP/CHROM

Zawór termostatyczny DUO Chrom Prosty ¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm

kod

opis

236DK/BIAŁY

Zawór termostatyczny DUO Biały Kątowy ¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm

kod

opis

236DP/BIAŁY

Zawór termostatyczny DUO Biały Prosty ¾
z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm

kod

opis

236DK/NIKIEL

Zawór termostatyczny DUO Niklowany Kątowy
½x¾ z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm

kod

opis

236DP/NIKIEL

Zawór termostatyczny DUO Niklowany Prosty
½x¾ z wkładką zaworową M30x1,5, rozstaw 50 mm
zawory uniwersalne prawy / lewy
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Akcesoria
Głowica termostatyczna cieczowa CHROM

Trójnik ½ GWxGZ

kod

kod

2TTCC

OT2901LC1/2 L - CHROM
OT2901LC1/2 P - BIAŁY

Maksymalna temperatura 110°C.
Maksymalne ciśnienie 10 bar.

z uszczelką klinkierytową

rozmiar

rozmiar

M30x1,5

½x½

Złączka EUROCONUS na PEXAL

Złączka EUROCONUS na MIEDŹ

kod

NIKIEL / CHROM / BIAŁY - ½x16x2.0
NIKIEL / CHROM / BIAŁY - ¾x16x2.0

NIKIEL / CHROM / BIAŁY - ½x15
NIKIEL / CHROM / BIAŁY - ¾x15

OSŁONY MASKUJĄCE
Zestaw – stalowa rozeta maskująca podwójna z kompletem rurek maskujących Ø18 oraz kompletem uszczelek
Polecane do zaworów MONO oraz DUO

kod

kod

kod

237-ROZ-50MM

237-ROZ-50/70

237-ROZ-40MM

rozmiar

rozmiar

rozmiar

50mm – L-160mm

50mm – L-70mm

40mm – L-160mm

Zestaw – 2 stalowe, chromowane rozety maskująca okrągłe z kompletem rurek maskujących Ø18 oraz kompletem uszczelek
Polecane do zaworów zasilających i odcinających pojedynczych

kod

kod

237-ROZ-OKR

237-ROZ-OKR/70

rozmiar

rozmiar

Ø55-Ø18-L160

Ø55-Ø18-L70

Zestaw – 2 stalowe, chromowane rozety kwadratowe

z kompletem kwadratowych osłon maskujących
na rurę oraz kompletem uszczelek
Polecane do zaworów kwadratowych serii Q30

kod
237-ROZ-Q30_CUBE

rozmiar

50x50-L-160
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dystrybutor:

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
producent przyłączy elastycznych

30-698 Kraków
ul. Myślenicka 133
tel. 12 659 85 00, fax 12 654 73 23
e-mail: biuro@vero-stg.pl
www.vero-stg.pl

