Nabídka RTL boxů
Kompletní sortiment RTL boxů a RTL ventilů (omezovače teploty)
od

RTL ventily a příslušenství

661,

bez D

PH

-

Kompletní sortiment RTL ventilů (přímé, rohové, úhlové pravé, úhlové levé) poniklované nebo v bílé barvě
RTL ventily osazené RTL hlavicemi pro samostatnou instalaci do systému nebo na zpátečku otopného tělesa. Všechna provedení
RTL ventilů i svěrných spojek a připojovacích šroubení jsou k dispozici jak v běžném poniklovaném provedení tak v bílé barvě.
Sada obsahuje:
1× RTL ventil s 2× vnějším závitem
1× RTL hlavici v bílé barvě
Připojovací šroubení a svěrné spojky se dodávají samostatně jako příslušenství.

provedení
přímý
rohový
úhlový pravý *
úhlový levý *

poniklovaný
obj. č.
cena bez DPH
661,- Kč
603 200 010
661,- Kč
603 200 012
773,- Kč
603 200 014
773,- Kč
603 200 018

bílé provedení
obj. č.
cena bez DPH
753,- Kč
603 200 011
753,- Kč
603 200 013
865,- Kč
603 200 015
865,- Kč
603 200 019

* Levé/pravé provedení - RTL hlavice (výstup vody z tělesa - vstup do okruhu podlahového topení) je vlevo/
vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.
Příslušenství
šroubení pro připojení do otopného tělesa
svěrná spojka Cu 15×1 mm
svěrná spojka Pex (Pex-Al-Pex) 16×2 mm
šroubení pro ocelové potrubí DN 15

poniklovaný
obj. č.
cena bez DPH
109,- Kč
127.Ni.Hyd
77,- Kč
602 500 002
77,- Kč
602 600 003
83,- Kč
602 700 002

bílé provedení
obj. č.
cena bez DPH
123,- Kč
127.06.Hyd
127,- Kč
602 500 003
127,- Kč
602 600 005
129,- Kč
602 700 002.06

od

RTL box HS1

1677
bez D

PH

,-

RTL box HS1 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavicí osazenou uvnitř boxu
RTL box HS1 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m2 a maximální délce
smyčky 80 m. Jeho hlavní funkcí je omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C.
Základní sada obsahuje:
1× instalační box bílé barvy
1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
1× RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
Kompletní sada obsahuje:
1×
1×
1×
2×

barva
bílá

instalační box bílé barvy
garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

základní sada
obj. č.
cena bez DPH
1 677,- Kč
603 200 046

obj. č. - Cu 15×1
603 200 046C

kompletní sada
obj. č. - Pex-Al-Pex
603 200 046X

cena bez DPH
1 753,- Kč

od

RTL box HS2

1697

,-

bez D

PH

RTL box HS2 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavicí vyvedenou vně boxu
RTL box HS2 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m2 a maximální délce
smyčky 80 m. Jeho hlavní funkcí je omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C.
Základní sada obsahuje:
1× instalační box uvedené barvy
1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
1× RTL hlavici uvedené barvy
Kompletní sada obsahuje:
1×
1×
1×
2×

barva
bílá
bílá/chrom
chrom

instalační box uvedené barvy
garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
RTL hlavici uvedené barvy
svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

základní sada
obj. č.
cena bez DPH
1 697,- Kč
603 200 031
1 744,- Kč
603 200 032
2 167,- Kč
603 200 033

obj. č. - Cu 15×1
603 200 031C
603 200 032C
603 200 033C

kompletní sada
obj. č. - Pex-Al-Pex
603 200 031X
603 200 032X
603 200 033X

cena bez DPH
1 773,- Kč
1 820,- Kč
2 243,- Kč

od

RTL box HS3

2553
bez D

PH

,-

Kombinovaný RTL box HS3 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavicí osazenou uvnitř boxu
a integrovaným termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí vyvedenou vně boxu.
RTL box HS3 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m2 a maximální délce
smyčky 80 m. Jeho funkcí je jak omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C tak regulace výkonu okruhu pomocí integrovaného termostatického ventilu s osazenou termostatickou hlavicí.
Základní sada obsahuje:
1×
1×
1×
1×

instalační box bílé barvy
garnituru obsahující RTL ventil, termostatický ventil a odvzdušňovací ventil
RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
termostatickou hlavici uvedené barvy vyvedenou vně boxu

Kompletní sada obsahuje:
1×
1×
1×
1×
2×

barva
bílá
bílá/chrom

instalační box bílé barvy
garnituru obsahující RTL ventil, termostatický ventil a odvzdušňovací ventil
RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
termostatickou hlavici uvedené barvy vyvedenou vně boxu
svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

základní sada
obj. č.
cena bez DPH
2 553,- Kč
603 200 072
2 671,- Kč
603 200 073

obj. č. - Cu 15×1
603 200 072C
603 200 073C

kompletní sada
obj. č. - Pex-Al-Pex
603 200 072X
603 200 073X

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.

Bližší informace získáte na adresách:
Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany
tel: +420 - 244 466 792–3
praha@hydronic.cz

Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 - 545 247 246
brno@hydronic.cz

cena bez DPH
2 629,- Kč
2 747,- Kč

Ceny jsou platné
k 1. 11. 2017

