
 

VEĽKÁ  LETNÁ  AKCIA  2019  PRE VÁŠ DOM 

ALEBO  BYT 
 
 

Staviate alebo rekonštruujete dom či byt? Nemáte vybavený svoj vodovodný systém a/alebo systém 

teplovodného vykurovania vhodným filtrom? Alebo váš aktuálny vodovodný filter či filter na kúrení je už 

nefunkčný či zastaralý? Tak potom teraz je pre Vás ten pravý čas na kúpu vhodného filtra pre Vašu 

nehnuteľnosť: 

 

1. Vodovodný systém (ceny sú s DPH) 
 

     

FHPR 3/4" komplet Priehľadný potrubný filter 10"; 3/4" mosadzný 

závit; do 45°C; do 10 bar ; odvzdušňovací ventil; 

kľúč; konzola; filtračná vložka                                        

rozmer: 325x115 mm             

   Stará cena : 16,20 €  

 

Akciová cena : 12,-€ 

     

FHPR 1" komplet Priehľadný potrubný filter 10"; 1" mosadzný závit; 

do 45°C; do 10 bar ; odvzdušňovací ventil; kľúč; 

konzola; filtračná vložka 

rozmer: 325x115 mm  

 Stará cena : 16,80 € 

                           Akciová cena : 12,50 € 

Filter NANO   
 
POUŽITIE 

Samočistiace filtre “NANO”  zachytávajú z  

 Akciová cena  vody mechanické nečistoty väčšie  ako 100  

 NANO ½“,3/4“–1“ mikrónov. Tieto filtre je možné použiť pre  

filtráciu vody s teplotou do 40 °C. Nečistoty 

    26,- € s  DPH  a usadeniny sa z filtra jednoducho a rýchlo  

vyplavia do kanála otvorením ventilu v  

spodnej časti filtra. 

 

 

„NANO”  1/2” 3/4” - 1“ 

Prietok pri tlaku 3,5 bar (l/min) 20 25 

Filtračná kapacita (mikrón) 100 100 

Priemer (mm) 65 65 

Celková výška  (mm) 180 180 

Celková dĺžka (mm) 80 80 

Maximálny rozdiel tlakov (bar) 0,20 0,20 

Maximálny prevádzkový tlak (bar) 10 10 

Maximálna prevádzková teplota (°C) 40 40 

Stará cena s  DPH  37,20 € 37,20 € 
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2. Teplovodný  vykurovací   systém  (ceny sú s DPH) 
 

Filter NANO HOT  
 

Samočistiace filtre “NANO HOT”  zachytávajú z vody 
mechanické nečistoty väčšie ako 100 mikrónov. Tieto filtre 
je možné použiť pre filtráciu vody s teplotou až do 90°C. 
Filter NANO HOT napríklad vo Vašom vykurovacom 
systéme spoľahlivo zachytí všetky drobné mechanické 
nečistoty, ktoré by sa ináč zachytávali v termostatických 
a zmiešavacích ventiloch, vo výmenníkoch kotlov, čím by sa 
Vám tieto zariadenia postupne znefunkčňovali. Nečistoty a 
usadeniny sa z filtra jednoducho a rýchlo vyplavia do 
kanála otvorením ventilu v spodnej časti filtra.  
MATERIÁLY 
Filter (hlava, ventil, prstenec) je zhotovený z mosadze. 
Filtračnú vložku tvorí dvojvrstvová sieťovina zhotovená 
z nerezovej ocele s filtračnou schopnosťou 100 mikrónov.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 1/2” 
3/4” (vnútorný závit)   

1“ (vonkajší závit) 

Prietok pri tlaku 3,5 bar (l/min) 20 25 

Filtračná kapacita (mikrón

) 
100 100 

Priemer (mm) 65 65 

Celková výška  (mm) 180 180 

Priemerná tlaková strata (bar) 0,20 0,20 

Maximálny prevádzkový tlak (bar) 10 10 

Maximálna prevádzková 

teplota 

(°C) 90 90 

Stará cena s  DPH 51,60 € 60,-€ 

 

                  Akciová cena s DPH           36,- €             42,- € 
 

MAGNETICKÝ ODKAĽOVAČ   PRE  VYKUROVACIE   SYSTÉMY 

 
Magnetický odkaľovač s telom a maticou z mosadze , nerozbitná priehľadná spodná 

časť a odkaľovací ventil. Duálne pripojenie ¾” F a 1” M. 500 mikrónová nerezová 

vložka. Prednostné použitie- vykurovacie systémy : 
Ideálny pre odstránenie piesku a zbytkov železa. Priemerná tlaková strata 0,2 Bar. PN 25. 

Vhodný pre teplú vodu (90°). 

Vložené magnety : NEODYMIUM 11.000 GAUSS 
MODEL           PRIETOK       Rozmery  v mm        Stará cena s DPH  (€) 

 

NANOHOT/MAG  ¾”-1”         1,8 m3/h            84x190                             70,80 € 

 

    Akciová cena s DPH   50,-€  
Pozn.: Na akciové ceny sa nevzťahujú obchodné zľavy 
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