
www.multivac.cz  |   info@multivac.cz

© 2022 Multi-VAC spol. s r.o.   |   Všechna práva vyhrazena.

2022CENNÍK
PRODUKTOV
Platnosť od 18. 1. 2022



kVAlitní VzducHOtecHniku
dOdáVáMe Od rOku 1992

2022 2022

O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

www.multivac.cz www.multivac.sk
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POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

KOMPONENTY VZT

KRUHOVÉ KOMPONENTY
EOKO
EOKO bez integrované regulace

EOKO2-100-0,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,4 kW, 230 V ks  99,00 € 
EOKO2-100-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,8 kW, 230 V ks  110,80 € 
EOKO2-100-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,2 kW, 230 V ks  130,50 € 
EOKO2-100-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,6 kW, 230 V ks  138,50 € 
EOKO2-125-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 0,8 kW, 230 V ks  102,20 € 
EOKO2-125-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 1,6 kW, 230 V ks  129,60 € 
EOKO2-125-2,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 2,4 kW, 230 V ks  159,80 € 
EOKO2-160-0,8-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 0,8 kW, 230 V ks  119,50 € 
EOKO2-160-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,2 kW, 230 V ks  114,20 € 
EOKO2-160-1,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,6 kW, 230 V ks  140,00 € 
EOKO2-160-2,4-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 2,4 kW, 230 V ks  146,50 € 
EOKO2-160-5,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 5 kW, 400 V ks  176,20 € 
EOKO2-200-0,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 0,6 kW, 230 V ks  130,60 € 
EOKO2-200-1,2-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 1,2 kW, 230 V ks  113,10 € 
EOKO2-200-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 2 kW, 230 V ks  121,20 € 
EOKO2-200-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3 kW, 230 V ks  150,60 € 
EOKO2-200-3,6-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3,6 kW, 400 V ks  165,00 € 
EOKO2-200-5,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 5 kW, 400 V ks  158,40 € 
EOKO2-200-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 6 kW, 400 V ks  176,30 € 
EOKO2-250-0,6-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 0,6 kW, 230 V ks  125,70 € 
EOKO2-250-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 1,5 kW, 230 V ks  127,60 € 
EOKO2-250-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 2 kW, 230 V ks  135,30 € 
EOKO2-250-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 3 kW, 230 V ks  154,90 € 
EOKO2-250-4,5-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 4,5 kW, 400 V ks  182,40 € 
EOKO2-250-6,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks  174,50 € 
EOKO2-250-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks  206,00 € 
EOKO2-315-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 1,5 kW, 230 V ks  137,90 € 
EOKO2-315-2,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 2 kW, 230 V ks  137,10 € 
EOKO2-315-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 3 kW, 230 V ks  176,20 € 
EOKO2-315-6,0-2B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks  170,80 € 
EOKO2-315-6,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks  229,00 € 
EOKO2-315-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 9 kW, 400 V ks  224,50 € 
EOKO2-355-1,5-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 1,5 kW, 230 V ks  149,00 € 
EOKO2-355-3,0-1B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 3 kW, 230 V ks  162,70 € 
EOKO2-355-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 9 kW, 400 V ks  222,00 € 
EOKO2-355-12,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 12 kW, 400 V ks  242,80 € 
EOKO2-355-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 18 kW, 400 V ks  257,50 € 
EOKO2-400-9,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 9 kW, 400 V ks  242,80 € 
EOKO2-400-12,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 12 kW, 400 V ks  242,80 € 
EOKO2-400-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 18 kW, 400 V ks  282,40 € 
EOKO2-450-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 450 mm, 18 kW, 400 V ks  396,20 € 
EOKO2-500-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 500 mm, 18 kW, 400 V ks  379,70 € 
EOKO2-560-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 560 mm, 18 kW, 400 V ks  487,60 € 
EOKO2-630-18,0-3B elektrický ohřívač kruhový EOKO 630 mm, 18 kW, 400 V ks  491,50 € 

EOKO s integrovanou regulací
EOKO2-100-0,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,4 kW, 230 V ks  228,70 € 
EOKO2-100-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 0,8 kW, 230 V ks  244,20 € 
EOKO2-100-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,2 kW, 230 V ks  263,30 € 
EOKO2-100-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 100 mm, 1,6 kW, 230 V ks  266,10 € 
EOKO2-125-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 0,8 kW, 230 V ks  255,20 € 
EOKO2-125-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 1,6 kW, 230 V ks  266,10 € 
EOKO2-125-2,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 125 mm, 2,4 kW, 230 V ks  304,40 € 
EOKO2-160-0,8-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 0,8 kW, 230 V ks  261,40 € 
EOKO2-160-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,2 kW, 230 V ks  261,40 € 
EOKO2-160-1,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 1,6 kW, 230 V ks  277,50 € 
EOKO2-160-2,4-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 2,4 kW, 230 V ks  292,40 € 
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EOKO2-160-5,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 160 mm, 5 kW, 400 V ks  397,50 € 
EOKO2-200-0,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 0,6 kW, 230 V ks  265,00 € 
EOKO2-200-1,2-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 1,2 kW, 230 V ks  251,60 € 
EOKO2-200-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 2 kW, 230 V ks  255,20 € 
EOKO2-200-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3 kW, 230 V ks  298,20 € 
EOKO2-200-3,6-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 3,6 kW, 400 V ks  743,40 € 
EOKO2-200-5,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 5 kW, 400 V ks  376,00 € 
EOKO2-200-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 200 mm, 6 kW, 400 V ks  769,40 € 
EOKO2-250-0,6-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 0,6 kW, 230 V ks  252,30 € 
EOKO2-250-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 1,5 kW, 230 V ks  262,10 € 
EOKO2-250-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 2 kW, 230 V ks  255,20 € 
EOKO2-250-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 3 kW, 230 V ks  294,90 € 
EOKO2-250-4,5-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 4,5 kW, 400 V ks  768,20 € 
EOKO2-250-6,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks  712,40 € 
EOKO2-250-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 250 mm, 6 kW, 400 V ks  803,90 € 
EOKO2-315-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 1,5 kW, 230 V ks  286,70 € 
EOKO2-315-2,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 2 kW, 230 V ks  293,80 € 
EOKO2-315-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 3 kW, 230 V ks  319,70 € 
EOKO2-315-6,0-2D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks  304,50 € 
EOKO2-315-6,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 6 kW, 400 V ks  839,70 € 
EOKO2-315-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 315 mm, 9 kW, 400 V ks  843,90 € 
EOKO2-355-1,5-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 1,5 kW, 230 V ks  573,20 € 
EOKO2-355-3,0-1D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 3 kW, 230 V ks  617,90 € 
EOKO2-355-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 9 kW, 400 V ks  814,80 € 
EOKO2-355-12,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 12 kW, 400 V ks  927,10 € 
EOKO2-355-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 355 mm, 18 kW, 400 V ks  1 150,30 € 
EOKO2-400-9,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 9 kW, 400 V ks  855,50 € 
EOKO2-400-12,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 12 kW, 400 V ks  818,10 € 
EOKO2-400-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 400 mm, 18 kW, 400 V ks  916,00 € 
EOKO2-450-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 450 mm, 18 kW, 400 V ks  1 337,90 € 
EOKO2-500-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 500 mm, 18 kW, 400 V ks  1 294,80 € 
EOKO2-560-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 560 mm, 18 kW, 400 V ks  1 500,50 € 
EOKO2-630-18,0-3D elektrický ohřívač kruhový EOKO 630 mm, 18 kW, 400 V ks  1 505,90 € 

Příslušenství EOKO
RV3-25 pulzní třífázový regulátor do 25 kW ks  451,30 € 
CKT kanálové teplotní čidlo ks  27,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
CPTO prostorové teplotní čidlo s ovladačem ks  52,40 € 
TV1-1/1 termostatický ventil ks  192,80 € 
TER-P prostorový termostat ks  26,90 € 
TER-K kanálový termostat ks  50,10 € 

FLK-B
FLK-B-100-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 100 mm, třída filtrace G4 ks  36,20 € 
FLK-B-125-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 125 mm, třída filtrace G4 ks  40,50 € 
FLK-B-160-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 160 mm, třída filtrace G4 ks  48,30 € 
FLK-B-200-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 200 mm, třída filtrace G4 ks  56,50 € 
FLK-B-250-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 250 mm, třída filtrace G4 ks  71,60 € 
FLK-B-315-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 315 mm, třída filtrace G4 ks  91,80 € 
FLK-B-355-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 355 mm, třída filtrace G4 ks  138,30 € 
FLK-B-400-4 filtrační box deskový FLK-B, průměr 400 mm, třída filtrace G4 ks  142,60 € 

Příslušenství FLK-B
G4-B-100P náhradní filtr pro FLK-B 100, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  3,10 € **
G4-B-125P náhradní filtr pro FLK-B 125, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  3,40 € **
G4-B-160P náhradní filtr pro FLK-B 160, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  4,70 € **
G4-B-200P náhradní filtr pro FLK-B 200, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  4,40 € **
G4-B-250P náhradní filtr pro FLK-B 250, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  5,20 € **
G4-B-315P náhradní filtr pro FLK-B 315, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  9,00 € **
G4-B-355P náhradní filtr pro FLK-B 355, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  10,70 € **
G4-B-400P náhradní filtr pro FLK-B 400, filtrační vložka třídy filtrace G4 ks  10,70 € **
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FLK-K
FLK-K-125-150°C filtrační box krbový FLK-K, filtrační vložka z tahokovu, průměr napojení 150 mm, 

do 150°C
ks  69,60 € 

FLK-K-160-150°C filtrační box krbový FLK-K, filtrační vložka z tahokovu, průměr napojení 160 mm, 
do 150°C

ks  80,40 € 

FLF-A
FLF-A-160-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 160 mm, třída filtrace F7 ks  113,20 € 
FLF-A-200-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 200 mm, třída filtrace F7 ks  120,60 € 
FLF-A-250-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 250 mm, třída filtrace F7 ks  167,90 € 
FLF-A-315-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 315 mm, třída filtrace F7 ks  169,10 € 
FLF-A-400-7 filtrační box kapsový FLF-A, průměr 400 mm, třída filtrace F7 ks  256,90 € 

Příslušenství FLF-A
EU7-160A náhradní filtr pro FLF-A 160, třída filtrace F7 ks  25,00 € **
EU7-200A náhradní filtr pro FLF-A 200, třída filtrace F7 ks  25,00 € **
EU7-250A náhradní filtr pro FLF-A 250, třída filtrace F7 ks  34,50 € **
EU7-315A náhradní filtr pro FLF-A 315, třída filtrace F7 ks  34,50 € **
EU7-400A náhradní filtr pro FLF-A 400, třída filtrace F7 ks  46,20 € **

RAD 2
RAD2/80/15-50 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 80, 15-50 m³/h ks  17,90 € 
RAD2/100/15-50 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 100, 15-50 m³/h ks  21,60 € 
RAD2/100/50-100 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 100, 50-100 m³/h ks  21,60 € 
RAD2/125/15-50 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 125, 15-50 m³/h ks  24,60 € 
RAD2/125/50-100 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 125, 50-100 m³/h ks  24,60 € 
RAD2/125/100-180 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 125, 100-180 m³/h ks  24,60 € 
RAD2/160/15-50 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 160, 15-50 m³/h ks  36,50 € 
RAD2/160/50-100 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 160, 50-100 m³/h ks  36,50 € 
RAD2/160/100-180 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 160, 100-180 m³/h ks  36,50 € 
RAD2/160/180-300 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 160, 180-300 m³/h ks  36,50 € 
RAD2/200/15-50 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 15-50 m³/h ks  55,20 € 
RAD2/200/50-100 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 50-100 m³/h ks  55,20 € 
RAD2/200/100-180 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 100-180 m³/h ks  55,20 € 
RAD2/200/180-300 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 180-300 m³/h ks  55,20 € 
RAD2/200/300-500 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 300-500 m³/h ks  55,20 € 
RAD2/250/50-100 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 15-100 m³/h ks  71,00 € 
RAD2/250/100-180 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 100-180 m³/h ks  71,00 € 
RAD2/250/180-300 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 180-300 m³/h ks  71,00 € 
RAD2/250/300-500 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 300-500 m³/h ks  71,00 € 
RAD2/250/450-800 regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 450-800 m³/h ks  81,40 € 

RDC-RMK/K
RDC-RMK/100/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 100, 31-42 m³/h ks  117,90 € 
RDC-RMK/125/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 125, 33-43 m³/h ks  114,70 € 
RDC-RMK/160/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 160, 33-43 m³/h ks  117,60 € 
RDC-RMK/200/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 200, 36-45 m³/h ks  130,10 € 
RDC-RMK/250/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 250, 35-46 m³/h ks  150,20 € 
RDC-RMK/315/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 315, 39-47 m³/h ks  160,00 € 
RDC-RMK/355/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 355, 37-46 m³/h ks  195,30 € 
RDC-RMK/400/K regulátor konstantního průtoku CAV, velikost 400, 38-47 m³/h ks  169,90 € 

OPTI-DRIVE
OPTI-DRIVE/100/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 100, 28-283 m³/h ks  424,70 € 
OPTI-DRIVE/125/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 125, 50-442 m³/h ks  424,70 € 
OPTI-DRIVE/160/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 160, 70-724 m³/h ks  428,60 € 
OPTI-DRIVE/200/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 200, 113-1130 m³/h ks  434,70 € 
OPTI-DRIVE/250/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 250, 180-1767 m³/h ks  441,50 € 
OPTI-DRIVE/315/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 315, 300-2806 m³/h ks  495,90 € 
OPTI-DRIVE/355/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 355, 356-3563 m³/h ks  549,60 € 
OPTI-DRIVE/400/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, velikost 400, 452-4524 m³/h ks  557,30 € 

OPTI-DRIVE/100/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 100, 28-283 m³/h ks  465,50 € 
OPTI-DRIVE/125/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 125, 50-442 m³/h ks  465,50 € 
OPTI-DRIVE/160/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 160, 70-724 m³/h ks  472,10 € 
OPTI-DRIVE/200/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 200, 113-1130 m³/h ks  482,20 € 
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OPTI-DRIVE/250/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 250, 180-1767 m³/h ks  498,70 € 
OPTI-DRIVE/315/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 315, 300-2806 m³/h ks  545,50 € 
OPTI-DRIVE/355/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 355, 356-3563 m³/h ks  607,30 € 
OPTI-DRIVE/400/I/K regulátor variabilního průtoku VAV, 24V AC/DC, izolace, velikost 400, 452-4524 m³/h ks  619,00 € 

IRIS
IRIS080 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 80 mm ks  39,10 € 
IRIS100 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 100 mm ks  39,10 € 
IRIS125 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 125 mm ks  42,00 € 
IRIS160 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 160 mm ks  43,30 € 
IRIS200 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 200 mm ks  48,70 € 
IRIS250 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 250 mm ks  73,70 € 
IRIS315 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 315 mm ks  101,90 € 
IRIS400 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 400 mm ks  244,40 € 
IRIS500 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 500 mm ks  495,30 € 
IRIS630 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 630 mm ks  517,80 € 
IRIS800 regulátor průtoku vzduchu IRIS, průměr 800 mm ks  1 308,90 € 

KSK
KSK-100 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 100 mm ks  21,97 € 
KSK-125 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 125 mm ks  22,97 € 
KSK-150 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 150 mm ks  23,78 € 
KSK-160 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 160 mm ks  25,86 € 
KSK-200 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 120 mm ks  29,16 € 
KSK-250 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 250 mm ks  37,31 € 
KSK-315 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 315 mm ks  44,22 € 
KSK-355 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 355 mm ks  50,64 € 
KSK-400 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 400 mm ks  96,79 € 
KSK-450 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 450 mm ks  106,55 € 
KSK-500 regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 500 mm ks  119,04 € 

KSK/S
KSK/S-100 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 100 mm ks  31,50 € 
KSK/S-125 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 125 mm ks  31,60 € 
KSK/S-150 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 150 mm ks  32,80 € 
KSK/S-160 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 160 mm ks  34,80 € 
KSK/S-200 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 200 mm ks  37,80 € 
KSK/S-250 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 250 mm ks  51,60 € 
KSK/S-315 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 315 mm ks  59,10 € 
KSK/S-355 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 355 mm ks  67,40 € 
KSK/S-400 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 400 mm ks  128,50 € 
KSK/S-450 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 450 mm ks  142,50 € 
KSK/S-500 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 500 mm ks  160,30 € 
KSK/S-560 regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon LM a LF, průměr 560 mm ks  173,80 € 

Příslušenství KSK/S
LM230A servopohon Belimo bez pružiny, 5 Nm, 230 V ks  118,70 € 
LF230 havarijní servopohon Belimo s pružinou, 4 Nm, 230 V ks  230,40 € 

KSP
KSP-100 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 100 mm ks  13,82 € 
KSP-125 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 125 mm ks  15,02 € 
KSP-150 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 150 mm ks  15,90 € 
KSP-160 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 160 mm ks  17,59 € 
KSP-200 regulační klapka KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 200 mm ks  21,49 € 

KRT-K
KRT-K-100 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 100 mm ks  45,02 € 
KRT-K-125 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 125 mm ks  47,43 € 
KRT-K-150 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 150 mm ks  51,12 € 
KRT-K-160 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 160 mm ks  52,77 € 
KRT-K-200 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 200 mm ks  60,52 € 
KRT-K-250 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 250 mm ks  72,85 € 
KRT-K-315 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 315 mm ks  105,34 € 
KRT-K-355 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 355 mm ks  122,29 € 
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KRT-K-400 těsná regulační klapka KSK s ručním kovovým ovládáním, průměr 400 mm ks  138,71 € 
KRT-K/S

KRT-K/S-100 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 100 mm ks  44,60 € 
KRT-K/S-125 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 125 mm ks  47,60 € 
KRT-K/S-150 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 150 mm ks  51,00 € 
KRT-K/S-160 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 160 mm ks  52,90 € 
KRT-K/S-200 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 200 mm ks  58,90 € 
KRT-K/S-250 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 250 mm ks  71,20 € 
KRT-K/S-315 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 315 mm ks  92,40 € 
KRT-K/S-355 těsná regulační klapka KSK/S s přípravou na servopohon, průměr 355 mm ks  114,90 € 

Příslušenství KRT-K
LM230A servopohon Belimo bez pružiny, 5 Nm, 230 V ks  118,70 € 
LF230 havarijní servopohon Belimo s pružinou, 4 Nm, 230 V ks  230,40 € 

RSKR-Z
RSKR-Z-100 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 100 mm ks  9,30 € 
RSKR-Z-125 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 125 mm ks  10,50 € 
RSKR-Z-150 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 150 mm ks  12,30 € 
RSKR-Z-160 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 160 mm ks  12,30 € 
RSKR-Z-180 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 180 mm ks  14,30 € 
RSKR-Z-200 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 200 mm ks  14,80 € 
RSKR-Z-250 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 250 mm ks  20,10 € 
RSKR-Z-315 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 315 mm ks  23,80 € 
RSKR-Z-355 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 355 mm ks  50,30 € 
RSKR-Z-400 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 400 mm ks  55,00 € 
RSKR-Z-450 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 450 mm ks  78,50 € 
RSKR-Z-500 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 500 mm ks  87,20 € 
RSKR-Z-560 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 560 mm ks  94,30 € 
RSKR-Z-630 kruhová zpětná klapka RSKR-Z, průměr 630 mm ks  102,20 € 

RSKT
RSKT-100 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 100 mm ks  10,60 € 
RSKT-125 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 125 mm ks  12,00 € 
RSKT-150 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 150 mm ks  13,80 € 
RSKT-160 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 160 mm ks  15,50 € 
RSKT-200 kruhová těsná zpětná klapka RSKT, průměr 200 mm ks  17,90 € 

KPK
KPK-80 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 80 mm ks  25,10 € 
KPK-100 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 100 mm ks  26,70 € 
KPK-125 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 125 mm ks  29,90 € 
KPK-150 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 150 mm ks  40,00 € 
KPK-160 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 160 mm ks  41,10 € 
KPK-200 pachutěsná zpětná klapka KPK s magnetem, průměr 200 mm ks  53,50 € 

KZK-S
KZK-S-080 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 80 mm ks  18,10 € 
KZK-S-100 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 100 mm ks  21,30 € 
KZK-S-125 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 125 mm ks  24,50 € 
KZK-S-150 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 150 mm ks  28,80 € 
KZK-S-160 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 160 mm ks  29,90 € 
KZK-S-200 vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se síťkou, průměr 200 mm ks  42,70 € 

DTH-50
DTH-50-100/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 100 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  45,80 € 
DTH-50-100/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 100 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  58,10 € 
DTH-50-125/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 125 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  49,70 € 
DTH-50-125/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 125 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  61,10 € 
DTH-50-160/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 160 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  52,00 € 
DTH-50-160/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 160 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  70,60 € 
DTH-50-200/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 200 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  67,30 € 
DTH-50-200/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 200 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  83,30 € 
DTH-50-250/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 250 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  67,90 € 
DTH-50-250/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 250 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  95,40 € 
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DTH-50-315/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 315 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  82,70 € 
DTH-50-315/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 315 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  109,50 € 
DTH-50-355/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 355 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  89,50 € 
DTH-50-355/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 355 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  126,40 € 
DTH-50-400/0,6 tlumič hluku DTH, průměr napojení 400 mm, izolace 50mm, délka 0,6 m ks  110,70 € 
DTH-50-400/0,9 tlumič hluku DTH, průměr napojení 400 mm, izolace 50mm, délka 0,9 m ks  142,00 € 

MK
MK-100 spojovací manžeta, průměr 100 mm ks  3,60 € 
MK-125 spojovací manžeta, průměr 125 mm ks  4,40 € 
MK-150 spojovací manžeta, průměr 150 mm ks  4,70 € 
MK-160 spojovací manžeta, průměr 160 mm ks  5,00 € 
MK-200 spojovací manžeta, průměr 200 mm ks  5,60 € 
MK-250 spojovací manžeta, průměr 250 mm ks  6,50 € 
MK-315 spojovací manžeta, průměr 315 mm ks  7,50 € 
MK-355 spojovací manžeta, průměr 355 mm ks  8,00 € 
MK-400 spojovací manžeta, průměr 400 mm ks  9,00 € 

BSV
BSV-100 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 100 mm ks  12,70 € 
BSV-125 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 125 mm ks  11,90 € 
BSV-160 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 160 mm ks  13,10 € 
BSV-200 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 200 mm ks  16,00 € 
BSV-250 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 250 mm ks  16,90 € 
BSV-315 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 315 mm ks  32,10 € 
BSV-355 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 355 mm ks  61,20 € 
BSV-400 krycí mřížka pro potrubní ventilátor, průměr napojení 400 mm ks  54,30 € 

YG
YG-100 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 100 mm ks  40,50 € 
YG-125 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 125 mm ks  46,50 € 
YG-160 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 160 mm ks  64,00 € 
YG-200 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 200 mm ks  78,10 € 
YG-250 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 250 mm ks  136,70 € 
YG-315 kruhová krycí hliníková mřížka, průměr napojení 315 mm ks  189,70 € 

ČTYŘHRANNÉ KOMPONENTY
EO-A1

EO-A1-40x20/6 elektrický ohřívač EO 400x200 mm, 6 kW, 400 V ks  232,50 € 
EO-A1-40x20/14 elektrický ohřívač EO 400x200 mm, 14 kW, 400 V ks  337,90 € 
EO-A1-50x25/8 elektrický ohřívač EO 500X250 mm, 8 kW, 400 V ks  287,70 € 
EO-A1-50x25/22 elektrický ohřívač EO 500x250 mm, 22 kW, 400 V ks  504,70 € 
EO-A1-50x30/8 elektrický ohřívač EO 500x300 mm, 8 kW, 400 V ks  291,80 € 
EO-A1-50x30/22 elektrický ohřívač EO 500x300 mm, 22 kW, 400 V ks  506,00 € 
EO-A1-60x30/14 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 14 kW, 400 V ks  409,40 € 
EO-A1-60x30/22 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 22 kW, 400 V ks  524,40 € 
EO-A1-60x30/30 elektrický ohřívač EO 600x300 mm, 30 kW, 400 V ks  638,70 € 
EO-A1-60x35/14 elektrický ohřívač EO 600x350 mm, 14 kW, 400 V ks  412,20 € 
EO-A1-60x35/30 elektrický ohřívač EO 600x350 mm, 30 kW, 400 V ks  641,20 € 
EO-A1-70x40/16 elektrický ohřívač EO 700x400 mm, 16 kW, 400 V ks  490,90 € 
EO-A1-70x40/30 elektrický ohřívač EO 700X400 mm, 30 kW, 400 V ks  704,60 € 
EO-A1-80x50/16 elektrický ohřívač EO 800x500 mm, 16 kW, 400 V ks  503,40 € 
EO-A1-80x50/30 elektrický ohřívač EO 800x500 mm, 30 kW, 400 V ks  835,60 € 

MLKR
MLKR-250x150 čtyřhranná klapka MLKR 250x150 mm ks  110,20 € 
MLKR-300x200 čtyřhranná klapka MLKR 300x200 mm ks  117,10 € 
MLKR-400x200 čtyřhranná klapka MLKR 400x200 mm ks  116,90 € 
MLKR-400x250 čtyřhranná klapka MLKR 400x250 mm ks  140,70 € 
MLKR-400x405 čtyřhranná klapka MLKR 400x405 mm ks  148,80 € 
MLKR-450x400 čtyřhranná klapka MLKR 450x400 mm ks  157,60 € 
MLKR-500x250 čtyřhranná klapka MLKR 500x250 mm ks  134,40 € 
MLKR-500x300 čtyřhranná klapka MLKR 500x300 mm ks  156,10 € 
MLKR-500x500 čtyřhranná klapka MLKR 500x500 mm ks  177,50 € 
MLKR-600x300 čtyřhranná klapka MLKR 600x300 mm ks  167,50 € 
MLKR-600x350 čtyřhranná klapka MLKR 600x350 mm ks  173,80 € 
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MLKR-600x400 čtyřhranná klapka MLKR 600x400 mm ks  225,90 € 
MLKR-600x505 čtyřhranná klapka MLKR 600x505 mm ks  226,30 € 
MLKR-700x400 čtyřhranná klapka MLKR 700x400 mm ks  221,30 € 
MLKR-700x500 čtyřhranná klapka MLKR 700x500 mm ks  236,20 € 
MLKR-800x500 čtyřhranná klapka MLKR 800x500 mm ks  268,60 € 
MLKR-1000x500 čtyřhranná klapka MLKR 1000x500 mm ks  307,10 € 
MLKR-1000x600 čtyřhranná klapka MLKR 1000x600 mm ks  358,20 € 
MLKR-1200x605 čtyřhranná klapka MLKR 1200x605 mm ks  320,20 € 

Příslušenství MLKR
LM230A servopohon Belimo bez pružiny 4 nm, 230 V ks  118,70 € 

RDC-RMK/C
RDC-RMK/200x100/C regulátor konstantního průtoku CAV, 200x100, 170-600 m³/h ks  355,90 € 
RDC-RMK/200x200/C regulátor konstantního průtoku CAV, 200x200, 350-1600 m³/h ks  389,80 € 
RDC-RMK/300x100/C regulátor konstantního průtoku CAV, 300x100, 260-900 m³/h ks  391,90 € 
RDC-RMK/300x150/C regulátor konstantního průtoku CAV, 300x150, 375-1600 m³/h ks  410,50 € 
RDC-RMK/300x200/C regulátor konstantního průtoku CAV, 300x200, 450-1850 m³/h ks  430,20 € 
RDC-RMK/400x200/C regulátor konstantního průtoku CAV, 400x200, 800-2900 m³/h ks  473,60 € 
RDC-RMK/400x250/C regulátor konstantního průtoku CAV, 400x250, 830-3100 m³/h ks  507,80 € 
RDC-RMK/400x300/C regulátor konstantního průtoku CAV, 400x300, 1200-4500 m³/h ks  542,60 € 
RDC-RMK/400x400/C regulátor konstantního průtoku CAV, 400x400, 1600-5800 m³/h ks  659,60 € 
RDC-RMK/500x200/C regulátor konstantního průtoku CAV, 500x200, 850-3200 m³/h ks  521,80 € 
RDC-RMK/500x250/C regulátor konstantního průtoku CAV, 500x250, 1075-4000 m³/h ks  554,30 € 
RDC-RMK/500x300/C regulátor konstantního průtoku CAV, 500x300, 1400-5300 m³/h ks  584,10 € 
RDC-RMK/500x400/C regulátor konstantního průtoku CAV, 500x400, 2100-6300 m³/h ks  709,20 € 
RDC-RMK/500x500/C regulátor konstantního průtoku CAV, 500x500, 2160-8000 m³/h ks  770,20 € 
RDC-RMK/600x200/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x200, 950-3700 m³/h ks  571,90 € 
RDC-RMK/600x250/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x250, 1200-4600 m³/h ks  594,10 € 
RDC-RMK/600x300/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x300, 1550-5700 m³/h ks  623,50 € 
RDC-RMK/600x400/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x400, 2140-7400 m³/h ks  773,20 € 
RDC-RMK/600x500/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x500, 2400-9200 m³/h ks  814,90 € 
RDC-RMK/600x600/C regulátor konstantního průtoku CAV, 600x600, 3300-11600 m³/h ks  869,60 € 

TH
TH-400x200 tlumič hluku TH 400x200 mm, délka 1,0 m ks  121,20 € 
TH-500x250 tlumič hluku TH 500x250 mm, délka 1,0 m ks  178,50 € 
TH-500x300 tlumič hluku TH 500x300 mm, délka 1,0 m ks  193,70 € 
TH-600x300 tlumič hluku TH 600x300 mm, délka 1,0 m ks  211,70 € 
TH-600x350 tlumič hluku TH 600x350 mm, délka 1,0 m ks  221,00 € 
TH-700x400 tlumič hluku TH 700x400 mm, délka 1,0 m ks  288,70 € 
TH-800x500 tlumič hluku TH 800x500 mm, délka 1,0 m ks  326,80 € 
TH-1000x500 tlumič hluku TH 1000x500 mm, délka 1,0 m ks  396,50 € 

PDZ-Z
PDZ-Z-200x200 protidešťová žaluzie PDZ-Z 200x200 mm, materiál pozink ks  33,25 € 
PDZ-Z-300x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 300x300 mm, materiál pozink ks  50,28 € 
PDZ-Z-400x200 protidešťová žaluzie PDZ-Z 400x200 mm, materiál pozink ks  46,22 € 
PDZ-Z-400x400 protidešťová žaluzie PDZ-Z 400x400 mm, materiál pozink ks  61,24 € 
PDZ-Z-500x250 protidešťová žaluzie PDZ-Z 500x250 mm, materiál pozink ks  54,98 € 
PDZ-Z-500x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 500x300 mm, materiál pozink ks  58,88 € 
PDZ-Z-600x300 protidešťová žaluzie PDZ-Z 600x300 mm, materiál pozink ks  63,05 € 
PDZ-Z-600x350 protidešťová žaluzie PDZ-Z 600x350 mm, materiál pozink ks  70,00 € 
PDZ-Z-700x400 protidešťová žaluzie PDZ-Z 700x400 mm, materiál pozink ks  76,51 € 
PDZ-Z-800x500 protidešťová žaluzie PDZ-Z 800x500 mm, materiál pozink ks  90,68 € 
PDZ-Z-1000x500 protidešťová žaluzie PDZ-Z 1000x500 mm, materiál pozink ks  104,06 € 

PLASTOVÉ ŽALUZIE
WSK-10/12, WSK-S-16

WSK-10-04 plastová samočinná žaluzie WSK-10 – bílá ks  8,30 € 
WSK-12-02 plastová samočinná žaluzie WSK-12 – šedá ks  12,70 € 
WSK-12-04 plastová samočinná žaluzie WSK-12 – bílá ks  12,70 € 
WSK-15-02 plastová samočinná žaluzie WSK-15 – šedá ks  30,20 € 
WSK-S-16-04 plastová samočinná žaluzie WSK-16 – bílá ks  21,80 € 
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WSK-15-50
WSK-20-02 plastová samočinná žaluzie WSK-20 – šedá ks  35,70 € 
WSK-25-02 plastová samočinná žaluzie WSK-25 – šedá ks  36,90 € 
WSK-30-02 plastová samočinná žaluzie WSK-30 – šedá ks  40,20 € 
WSK-35-02 plastová samočinná žaluzie WSK-35 – šedá ks  45,30 € 
WSK-40-02 plastová samočinná žaluzie WSK-40 – šedá ks  48,60 € 
WSK-45-02 plastová samočinná žaluzie WSK-45 – šedá ks  65,40 € 

WSK-55-110
WSK-50-02 plastová samočinná žaluzie WSK-50 – šedá ks  83,80 € 
WSK-55-02 plastová samočinná žaluzie WSK-55 – šedá ks  114,00 € 
WSK-65-02 plastová samočinná žaluzie WSK-65 – šedá ks  120,70 € 
WSK-70-02 plastová samočinná žaluzie WSK-70 – šedá ks  199,00 € 
WSK-71-02 plastová samočinná žaluzie WSK-71 – šedá ks  206,20 € 
WSK-75-02 plastová samočinná žaluzie WSK-75 – šedá ks  218,50 € 
WSK-80-02 plastová samočinná žaluzie WSK-80 – šedá ks  236,40 € 
WSK-85-02 plastová samočinná žaluzie WSK-85 – šedá ks  267,30 € 
WSK-90-02 plastová samočinná žaluzie WSK-90 – šedá ks  286,30 € 
WSK-95-02 plastová samočinná žaluzie WSK-95 – šedá ks  305,10 € 
WSK-100-02 plastová samočinná žaluzie WSK-100 – šedá ks  366,40 € 

WSK-EX
WSK-15-EX plastová samočinná žaluzie WSK-15-EX, černá ks  137,90 € 
WSK-20-EX plastová samočinná žaluzie WSK-20-EX, černá ks  159,70 € 
WSK-25-EX plastová samočinná žaluzie WSK-25-EX, černá ks  174,90 € 
WSK-30-EX plastová samočinná žaluzie WSK-30-EX, černá ks  190,00 € 
WSK-35-EX plastová samočinná žaluzie WSK-35-EX, černá ks  205,00 € 
WSK-40-EX plastová samočinná žaluzie WSK-40-EX, černá ks  216,90 € 
WSK-45-EX plastová samočinná žaluzie WSK-45-EX, černá ks  283,70 € 
WSK-50-EX plastová samočinná žaluzie WSK-50-EX, černá ks  357,20 € 
WSK-55-EX plastová samočinná žaluzie WSK-55-EX, černá ks  492,60 € 
WSK-65-EX plastová samočinná žaluzie WSK-65-EX, černá ks  519,90 € 

WFK
WFK-15-02 protidešťová žaluzie WFK-15 – šedá ks  33,50 € 
WFK-20-02 protidešťová žaluzie WFK-20 – šedá ks  38,60 € 
WFK-25-02 protidešťová žaluzie WFK-25 – šedá ks  42,00 € 
WFK-30-02 protidešťová žaluzie WFK-30 – šedá ks  45,30 € 
WFK-35-02 protidešťová žaluzie WFK-35 – šedá ks  48,60 € 
WFK-40-02 protidešťová žaluzie WFK-40 – šedá ks  52,00 € 
WFK-45-02 protidešťová žaluzie WFK-45 – šedá ks  68,80 € 
WFK-50-02 protidešťová žaluzie WFK-50 – šedá ks  85,60 € 
WFK-55-02 protidešťová žaluzie WFK-55 – šedá ks  117,40 € 
WFK-65-02 protidešťová žaluzie WFK-65 – šedá ks  125,80 € 
WFK-71-02 protidešťová žaluzie WFK-71 – šedá ks  226,70 € 
WFK-75-02 protidešťová žaluzie WFK-75 – šedá ks  235,70 € 

REGULACE VODY
TV1-1/1

TV1-1/1 termostatický ventil, kvs 4,2 ks  192,80 € 

ZV
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, DN 20 ks  175,60 € 

ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 20 ks  433,50 € 
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ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32 ks  752,20 € 

RT-3
RT-3-07 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7 ks  206,90 € 
RT-3-11 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 11 ks  193,80 € 
RT-3-15 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 15 ks  202,80 € 

SMU2
SMU2-024-00,6-SC směšovací ventil, kv 0,6, s obtokem, 24 V ks  704,00 € 
SMU2-024-00,6-WO směšovací ventil, kv 0,6, bez obtoku, 24 V ks  578,80 € 
SMU2-024-01,6-SC směšovací ventil, kv 1,6, s obtokem, 24 V ks  703,80 € 
SMU2-024-01,6-WO směšovací ventil, kv 1,6, bez obtoku, 24 V ks  578,80 € 
SMU2-024-02,5-SC směšovací ventil, kv 2,5, s obtokem, 24 V ks  703,80 € 
SMU2-024-02,5-WO směšovací ventil, kv 2,5, bez obtoku, 24 V ks  579,80 € 
SMU2-024-04,0-SC směšovací ventil, kv 4,0, s obtokem, 24 V ks  704,00 € 
SMU2-024-04,0-WO směšovací ventil, kv 4,0, bez obtoku, 24 V ks  578,80 € 
SMU2-024-06,3-SC směšovací ventil, kv 6,3, s obtokem, 24 V ks  815,20 € 
SMU2-024-06,3-WO směšovací ventil, kv 6,3, bez obtoku, 24 V ks  596,20 € 
SMU2-024-12,0-SC směšovací ventil, kv 12,0, s obtokem, 24 V ks  815,10 € 
SMU2-024-12,0-WO směšovací ventil, kv 12,0, bez obtoku, 24 V ks  804,60 € 
SMU2-024-24,0-SC směšovací ventil, kv 24,0, s obtokem, 24 V ks  1 152,30 € 
SMU2-024-24,0-WO směšovací ventil, kv 24,0, bez obtoku, 24 V ks  804,60 € 
SMU2-230-00,6-SC směšovací ventil, kv 0,6, s obtokem, 230 V ks  634,70 € 
SMU2-230-00,6-WO směšovací ventil, kv 0,6, bez obtoku, 230 V ks  509,50 € 
SMU2-230-01,6-SC směšovací ventil, kv 1,6, s obtokem, 230 V ks  634,70 € 
SMU2-230-01,6-WO směšovací ventil, kv 1,6, bez obtoku, 230 V ks  509,50 € 
SMU2-230-02,5-SC směšovací ventil, kv 2,5, s obtokem, 230 V ks  634,70 € 
SMU2-230-02,5-WO směšovací ventil, kv 2,5, bez obtoku, 230 V ks  509,50 € 
SMU2-230-04,0-SC směšovací ventil, kv 4,0, s obtokem, 230 V ks  634,70 € 
SMU2-230-04,0-WO směšovací ventil, kv 4,0, bez obtoku, 230 V ks  509,50 € 
SMU2-230-06,3-SC směšovací ventil, kv 6,3, s obtokem, 230 V ks  745,90 € 
SMU2-230-06,3-WO směšovací ventil, kv 6,3, bez obtoku, 230 V ks  526,90 € 
SMU2-230-12,0-SC směšovací ventil, kv 12,0, s obtokem, 230 V ks  745,90 € 
SMU2-230-12,0-WO směšovací ventil, kv 12,0, bez obtoku, 230 V ks  526,90 € 
SMU2-230-24,0-SC směšovací ventil, kv 24,0, s obtokem, 230 V ks  1 083,00 € 
SMU2-230-24,0-WO směšovací ventil, kv 24,0, bez obtoku, 230 V ks  735,50 € 

REGULACE ELEKTRICKÉHO OHŘEVU
RV3-25

RV3-25 pulzní třífázový regulátor do 25 kW ks  451,30 € 

SERVOPOHONY
LF230 havarijní servopohon Belimo 4 Nm, s pružinou, 230 V ks  230,40 € 

LF230-S havarijní servopohon Belimo 4 Nm, s pružinou, nastavitelný pomocný spínač, 
signalizace polohy, 230 V

ks  271,00 € 
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LM230A servopohon Belimo bez pružiny, 5 Nm, 230 V ks  118,70 € 

LM230A-S servopohon Belimo bez pružiny, 5Nm, nastavitelný pomocný spínač, signalizace 
polohy, 230 V

ks  144,30 € 

LM24A servopohon Belimo bez pružiny, 5 Nm, 24 V ks  136,50 € 

LM24A-S servopohon Belimo bez pružiny, 5 Nm, nastavitelný pomocný spínač, signalizace 
polohy, 24 V

ks  148,60 € 

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČIDLA
TER-K kanálový termostat TER-K ks  50,10 € 

TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 

P12L1000 kanálové teplotní čidlo ks  102,00 € 

P10L1000 prostorové teplotní čidlo ks  46,40 € 

CKT kanálové teplotní čidlo ks  27,90 € 

CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 

CPTO prostorové teplotní čidlo s ovladačem ks  52,40 € 
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PS-1003 PIR čidlo, pracovní úhel 90°, dosah 12 m ks  48,70 € 

CI-AQS-COMBI slučovač signálu pro čidla využívající logiku 0-10V, pro až 10 čidel ks  92,00 € 

CI-CO2-R prostorové čidlo CO2, analogové, napěťový výstup 0-10V ks  268,70 € 

CI-CO2-M prostorové čidlo CO2, analogové, napěťový výstup 0-10V, s ModBus RTU komunikací ks  272,40 € 

CI-RH-R čidlo vlhkosti, analogové, napěťový výstup 0-10V ks  158,10 € 

CI-RH-M čidlo vlhkosti, analogové, napěťový výstup 0-10V, s ModBus RTU komunikací ks  175,80 € 

CI-EE85-2C32 kanálové čidlo CO2 pro ALFA-C, ALFA 95 FLAT, ALFA 85, ALFA 95, 0–10 V , 0–2000 ppm ks  669,60 € 

CI-LCN-FTK140 VV kanálové čidlo relativní vlhkosti pro AHAL4, HRFL, HR95, HR85, 0–10 V ks  288,20 € 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DK1 dveřní kontakt 12 V, 30 mA ks  11,20 € 

DK-B-3 dveřní kontakt ks  30,80 € 

DS-2 dveřní spínač ks  74,00 € 
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

DM-SET-05-5 diferenční tlakový spínač 50–500 Pa ks  73,60 € 



kVAlitní VzducHOtecHniku
dOdáVáMe Od rOku 1992

2022 2022

O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

www.multivac.cz www.multivac.sk

CENNÍK
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CENNÍK
PRODUKTOV

POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR











www.multivac.cz  |   info@multivac.cz

© 2022 Multi-VAC spol. s r.o.   |   Všechna práva vyhrazena.

2022CENNÍK
PRODUKTOV
Platnosť od 4. 1. 2022


	KOMPONENTY VZT
	KRUHOVÉ KOMPONENTY
	EOKO
	FLK-B
	FLK-K
	FLF-A
	RAD 2
	RDC-RMK/K
	OPTI-DRIVE
	IRIS
	KSK
	KSK/S
	KSP
	KRT-K
	KRT-K/S
	RSKR-Z
	RSKT
	KPK
	KZK-S
	DTH-50
	MK
	BSV
	YG

	ČTYŘHRANNÉ KOMPONENTY
	EO-A1
	MLKR
	RDC-RMK/C
	TH
	PDZ-Z

	PLASTOVÉ ŽALUZIE
	WSK-10/12, WSK-S-16
	WSK-15-50
	WSK-55-110
	WSK-EX
	WFK

	REGULACE VODY
	TV1-1/1
	ZV
	RT-3
	SMU2

	REGULACE ELEKTRICKÉHO OHŘEVU
	RV3-25

	SERVOPOHONY
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ČIDLA
	PŘÍSLUŠENSTVÍ




