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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. 

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

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz
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Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

STROP
Aérys

Aérys2-125 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 125 mm

ks 12,80 € 

Aérys2-160 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 160 mm

ks 14,30 € 

Aérys2-200 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 200 mm

ks 19,80 € 

MSS
MSS080-594X594 stropní anemostat s nastavitelnými tryskami, 594x594 mm, napojení 80 mm ks 107,55 € 

WS360
WS360-125/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 125 mm ks 107,91 € 
WS360-160/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 160 mm ks 134,02 € 
WS360-200/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 200 mm ks 137,03 € 
WS360-250/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 250 mm ks 140,24 € 
WS360-315/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 315 mm ks 156,83 € 
WS360-400/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 400 mm ks 185,70 € 

OD-08
OD-8/K1/A/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 400x400 mm / 16 lamel ks  30,48 € 
OD-8/K1/A/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 16 lamel ks  43,45 € 
OD-8/K1/A/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 24 lamel ks  45,26 € 
OD-8/K1/A/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 48 lamel ks  51,45 € 
OD-8/K1/Z/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 400x400 mm / 16 lamel ks  39,64 € 
OD-8/K1/Z/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 16 lamel ks  49,92 € 
OD-8/K1/Z/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 24 lamel ks  57,99 € 
OD-8/K1/Z/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 48 lamel ks  76,71 € 

příslušenství OD-8
PB-OD8K140016-200OHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 

napojení 200 mm
ks  51,85 € 

PB-OD8K140016-200PHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  63,86 € 

PB-OD8K160016-200OHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks  51,93 € 

PB-OD8K160016-200PHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  64,62 € 

PB-OD8K160024-200OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks  70,56 € 

PB-OD8K160024-200PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  89,56 € 

PB-OD8K160024-250OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks  71,00 € 

PB-OD8K160024-250PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks  86,31 € 

PB-OD8K160048-250OHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks  71,00 € 

PB-OD8K160048-250PHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks  88,88 € 

WT500
WT500-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod, bez klapky, černé deflektory, průměr desky 600 mm, 

velikost 250 mm
ks 98,23 € 

WT500S-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod s plenum boxem, černé deflektory, průměr desky 
600 mm, velikost 250 mm

ks 289,56 € 

WS400
WS400-125/294 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm ks 85,22 € 
WS400-200/494 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm ks 91,24 € 
WS400-250/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm ks 93,65 € 
WS400-315/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm ks 96,43 € 
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WS400S-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks 168,71 € 

WS400S-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks 203,25 € 

WS400S-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks 221,57 € 

WS400S-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks 233,49 € 

WS400T-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks 168,67 € 

WS400T-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks 191,33 € 

WS400T-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks 221,00 € 

WS400T-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks 232,97 € 

WR200
WR210-100 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 100 mm ks 31,85 € 
WR210-125 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 125 mm ks 34,34 € 
WR210-160 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 160 mm ks 36,31 € 
WR210-200 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 200 mm ks 40,48 € 
WR210-250 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 250 mm ks 46,67 € 
WR210-315 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 315 mm ks 58,11 € 
WR210-400 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 400 mm ks 71,37 € 
WR210-500 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 500 mm ks 115,22 € 

WR230, WP270 s
WR230-100 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 100 mm ks 40,04 € 
WR230-125 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 125 mm ks 45,82 € 
WR230-160 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 160 mm ks 50,64 € 
WR230-200 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 200 mm ks 66,39 € 
WR230-250 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 250 mm ks 77,83 € 
WR230-315 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 315 mm ks 96,02 € 
WR230-400 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 400 mm ks 134,74 € 
WR230-500 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 500 mm ks 171,73 € 

RT350
RT351-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 38,88 € 
RT352-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 57,95 € 
RT353-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 78,11 € 
RT354-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 107,79 € 
RT355-1000 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 131,73 € 
RT356-1000 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks 153,49 € 

RT450
RT451-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 53,53 € 
RT452-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 85,30 € 
RT453-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 105,46 € 
RT454-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 135,10 € 
RT455-1000 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 159,04 € 
RT456-1000 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks 180,80 € 

RW350
RW351F-1000/RAL9003 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 

délka 1 m
ks 44,74 € 

RW352F-1000/RAL9003 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks 66,67 € 

RW353F-1000/RAL9003 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks 89,84 € 

RW354F-1000/RAL9003 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks 123,98 € 

RW355F-1000/RAL9003 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks 151,49 € 

RW356F-1000/RAL9003 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks 176,51 € 
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RW450
RW451F-1000/RAL9003 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 61,57 € 
RW452F-1000/RAL9003 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 98,07 € 
RW453F-1000/RAL9003 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 121,24 € 
RW454F-1000/RAL9003 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 155,38 € 
RW455F-1000/RAL9003 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 182,89 € 
RW456F-1000/RAL9003 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks 207,91 € 

RP300
RP301-S-D1/0125-1000 plenum box pro RT351, boční napojení 125 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 80,92 € 
RP302-S-D1/0160-1000 plenum box pro RT352, boční napojení 160 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 86,55 € 
RP303-S-D1/0160-1000 plenum box pro RT353, boční napojení 160 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 87,99 € 
RP304-S-D1/0200-1000 plenum box pro RT354, boční napojení 200 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 95,02 € 
RP305-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT355, boční napojení 250 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 109,00 € 
RP306-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT351, boční napojení 250 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 120,12 € 

RP400
RP401-S-D1/125-1000 plenum box pro RT451, boční napojení 125 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 87,07 € 
RP402-S-D1/160-1000 plenum box pro RT452, boční napojení 160 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 92,85 € 
RP403-S-D1/160-1000 plenum box pro RT453, boční napojení 160 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 94,38 € 
RP404-S-D1/200-1000 plenum box pro RT454, boční napojení 200 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 101,61 € 
RP405-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT455, boční napojení 250 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 115,70 € 
RP406-S-D1/0315-1000 plenum box pro RT451, boční napojení 315 mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks 127,11 € 

BOERT
BOBRT01-1000 deska pro RT451, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 14,98 € 
BOBRT02-1000 deska pro RT452, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 16,39 € 
BOBRT03-1000 deska pro RT453, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 17,55 € 
BOBRT04-1000 deska pro RT454, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 18,92 € 
BOBRT05-1000 deska pro RT455, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 20,32 € 
BOBRT06-1000 deska pro RT456, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks 21,73 € 

RT000
RT001 montážní konzole pro BOBRT k RT451 ks 10,36 € 
RT002 montážní konzole pro BOBRT k RT452 ks 11,77 € 
RT003 montážní konzole pro BOBRT k RT453 ks 13,29 € 
RT004 montážní konzole pro BOBRT k RT454 ks 13,41 € 
RT005 montážní konzole pro BOBRT k RT455 ks 13,53 € 
RT006 montážní konzole pro BOBRT k RT456 ks 13,65 € 

SLS
SLS11-1000 jednoštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 56,91 € 
SLS12-1000 dvouštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 85,02 € 
SLS13-1000 tříštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 114,14 € 
SLS14-1000 čtyřštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 141,45 € 
SLS15-1000 pětištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 166,27 € 
SLS16-1000 šestištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks 192,53 € 

SPS
SPS11/125-1000 plenum box pro SLS11, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 

125 mm
ks 71,33 € 

SPS12/160-1000 plenum box pro SLS12, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
125 mm

ks 81,53 € 

SPS13/200-1000 plenum box pro SLS13, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
160 mm

ks 94,10 € 

SPS14/200-1000 plenum box pro SLS14, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
200 mm

ks 100,00 € 

SPS15/250-1000 plenum box pro SLS15, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
250 mm

ks 106,67 € 

SPS16/250-1000 plenum box pro SLS16, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1m, napojení 
250 mm

ks 114,34 € 

CC600
CC600-100 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 100 mm ks 84,22 € 
CC600-125 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 125 mm ks 94,22 € 
CC600-160 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 160 mm ks 111,89 € 
CC600-200 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 200 mm ks 128,51 € 
CC600-250 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 250 mm ks 149,16 € 
CC600-315 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 315 mm ks 180,92 € 
CC601-100 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 100 mm ks 105,70 € 
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CC601-125 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 125 mm ks 116,75 € 
CC601-160 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 160 mm ks 140,44 € 
CC601-200 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 200 mm ks 163,94 € 
CC601-250 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 250 mm ks 196,55 € 
CC601-315 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 315 mm ks 236,06 € 

DR160
DR160-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 160 mm ks 32,29 € 
DR160-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 200 mm ks 36,31 € 
DR160-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 250 mm ks 42,89 € 
DR160-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 315 mm ks 50,92 € 
DR170-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 160 mm ks 32,81 € 
DR170-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 200 mm ks 35,30 € 
DR170-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 250 mm ks 38,47 € 
DR170-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 315 mm ks 44,06 € 

příslušenství DR160
GR003-160 příčný nosník pro DR/WR, velikost 160 ks 7,87 € 
GR003-200 příčný nosník pro DR/WR, velikost 200 ks 8,27 € 
GR003-250 příčný nosník pro DR/WR, velikost 250 ks 8,76 € 
GR003-315 příčný nosník pro DR/WR, velikost 315 ks 9,20 € 

CE100, DE100
DE100-160 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 160 mm ks 62,13 € 
DE100-200 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 200 mm ks 78,39 € 
DE100-250 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 250 mm ks 95,62 € 
DE100-315 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 315 mm ks 109,72 € 
DE100-355 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 355 mm ks 147,03 € 
DE100-400 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 400 mm ks 172,69 € 

Plenum box pro CE100, DE100
DP151S-160 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 102,93 € 
DP151S-200 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 122,53 € 
DP151S-250 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 141,41 € 
DP151S-315 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 153,25 € 
DP151S-355 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 175,94 € 
DP151S-400 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks 202,93 € 

CS400, 500
CS400-100 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks 88,76 € 
CS400-125 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks 94,42 € 
CS400-160 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks 106,91 € 
CS400-200 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks 120,40 € 
CS400-250 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks 127,23 € 
CS400-315 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks 144,90 € 
CS401-100 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks 107,19 € 
CS401-125 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks 117,31 € 
CS401-160 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks 147,39 € 
CS401-200 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks 166,47 € 
CS401-250 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks 190,80 € 
CS401-315 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks 218,55 € 

DC-560T
DC560T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 125 mm ks 132,49 € 
DC560T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 160 mm ks 136,91 € 
DC560T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 200 mm ks 142,53 € 
DC560T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 250 mm ks 167,27 € 
DC560T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 315 mm ks 189,20 € 

DC-570T
DC570T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 125 mm ks 115,34 € 
DC570T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 160 mm ks 119,12 € 
DC570T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 200 mm ks 124,02 € 
DC570T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 250 mm ks 145,30 € 
DC570T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 315 mm ks 163,61 € 
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EG400, EH400
EG400-150x150 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 150x150 mm ks 30,64 € 
EG400-225x225 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 225x225 mm ks 38,92 € 
EG400-300x300 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 300x300 mm ks 48,07 € 
EG400-375x375 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 375x375 mm ks 53,53 € 
EG400-450x450 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 450x450 mm ks 65,70 € 
EG400-470x470 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 470x470 mm ks 79,52 € 
EG400PF-150/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 150 mm ks 79,56 € 
EG400PF-225/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 225 mm ks 87,03 € 
EG400PF-250/494 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 494x494 mm, hliník, RAL9010, velikost 250 mm ks 103,90 € 
EG400PF-300/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 300 mm ks 92,53 € 
EG400PF-375/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 375 mm ks 95,98 € 

příslušenství EG400, EH400
GR002-150x150 příčný nosník pro EG/EH, velikost 150x150 mm ks 8,11 € 
GR002-225x225 příčný nosník pro EG/EH, velikost 225x225 mm ks 8,27 € 
GR002-300X300 příčný nosník pro EG/EH, velikost 300x300 mm ks 8,67 € 
GR002-375x375 příčný nosník pro EG/EH, velikost 375x375 mm ks 8,67 € 
GR002-450x450 příčný nosník pro EG/EH, velikost 450x450 mm ks 8,84 € 
GR002-470x470 příčný nosník pro EG/EH, velikost 470x470 mm ks 10,88 € 

STĚNA
GAC10

GAC10-200x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 200x100 mm

ks 10,40 € 

GAC10-300x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 11,50 € 

GAC10-400x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks 12,80 € 

GAC10-250x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks 12,50 € 

GAC10-300x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 13,30 € 

GAC10-400x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 14,90 € 

GAC10-500x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 16,50 € 

GAC10-600x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks 18,30 € 

GAC10-400x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks 17,80 € 

GAC10-500x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks 19,80 € 

GAC10-600x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks 22,10 € 

GAC10-600x300 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks 28,60 € 

GAC21
GAC21-200x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks 14,70 € 

GAC21-300x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 17,00 € 

GAC21-400x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks 20,00 € 

GAC21-250x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks 18,20 € 

GAC21-300x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 19,70 € 

GAC21-400x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 23,70 € 

GAC21-500x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 27,30 € 

GAC21-600x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks 32,80 € 

GAC21-400x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks 28,00 € 

GAC21-500x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks 32,50 € 
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GAC21-600x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks 38,20 € 

GAC21-600x300 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks 50,30 € 

příslušenství GAC10, GAC21
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 200x100 mm ks 3,40 € 
CFU05-300x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x100 mm ks 3,60 € 
CFU05-400x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x100 mm ks 4,00 € 
CFU05-250x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 250x100 mm ks 3,60 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x150 mm ks 3,90 € 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x150 mm ks 4,10 € 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x150 mm ks 4,60 € 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x150 mm ks 5,20 € 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x200 mm ks 4,40 € 
CFU05-500x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x200 mm ks 4,90 € 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x200 mm ks 5,40 € 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x300 mm ks 5,90 € 

GAC81
GAC81-200x100 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 

klipů, 200x100 mm
ks 12,10 € 

GAC81-300x150 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x150 mm

ks 15,70 € 

GAC81-300x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x300 mm

ks 22,70 € 

GAC81-400x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 400x200 mm

ks 19,90 € 

GAC81-500x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 500x300 mm

ks 29,70 € 

GAC81-600x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x200 mm

ks 25,50 € 

GAC81-600x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x300 mm

ks 32,60 € 

příslušenství GAC81
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC81, 200x100 mm ks 3,40 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC81, 300x150 mm ks 3,90 € 
CFU05-300x300 montážní rámeček pro GAC81, 300x300 mm ks 4,30 € 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC81, 400x200 mm ks 4,40 € 
CFU05-500x300 montážní rámeček pro GAC81, 500x300 mm ks 5,40 € 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC81, 600x200 mm ks 5,40 € 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC81, 600x300 mm ks 5,90 € 

GAC88
GAC88-200x100 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks 18,60 € 

GAC88-300x150 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 25,10 € 

GAC88-300x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x300 mm

ks 31,50 € 

GAC88-400x200 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks 30,80 € 

GAC88-500x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x300 mm

ks 37,90 € 

GAC88-600x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks 40,50 € 

příslušenství GAC88
CFU05 – 200x100 montážní rámeček pro GAC88, 200x100 mm ks 3,40 € 
CFU05 – 300x150 montážní rámeček pro GAC88, 300x150 mm ks 3,90 € 
CFU05 – 300x300 montážní rámeček pro GAC88, 300x300 mm ks 4,30 € 
CFU05 – 400x200 montážní rámeček pro GAC88, 400x200 mm ks 4,40 € 
CFU05 – 500x300 montážní rámeček pro GAC88, 500x300 mm ks 5,40 € 
CFU05 – 600x300 montážní rámeček pro GAC88, 600x300 mm ks 5,90 € 
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LAC30
LAC30/1-600x75 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 

rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm
ks 19,60 € 

LAC30/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 15,60 € 

LAC30/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks 20,90 € 

LAC30/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks 23,00 € 

LAC30/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 18,90 € 

LAC30/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 21,10 € 

LAC30/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 25,90 € 

LAC30/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů,600x150 mm

ks 28,40 € 

LAC30/2-600x75 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm

ks 33,20 € 

LAC30/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 21,80 € 

LAC30/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks 32,20 € 

LAC30/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks 36,70 € 

LAC30/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 26,80 € 

LAC30/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 32,70 € 

LAC30/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 38,70 € 

LAC30/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks 46,30 € 

příslušenství LAC30, LAC30/2
CFU05-600x75 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x75 mm ks 5,10 € 
CFU05-500x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x100 mm ks 4,40 € 
CFU05-600x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x100 mm ks 4,90 € 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 300x150 mm ks 3,90 € 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 400x150 mm ks 4,10 € 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x150 mm ks 4,60 € 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x150 mm ks 5,20 € 

LAC40, LAC40/2
LAC40/1-250x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 

pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 250x100 mm
ks 13,70 € 

LAC40/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 13,90 € 

LAC40/1-400x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks 15,80 € 

LAC40/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks 19,10 € 

LAC40/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks 21,00 € 

LAC40/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 17,40 € 

LAC40/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 20,00 € 

LAC40/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 24,10 € 

LAC40/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks 26,70 € 

LAC40/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks 19,10 € 

LAC40/2-400x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks 22,90 € 

LAC40/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks 28,00 € 

LAC40/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks 31,80 € 
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LAC40/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks 23,00 € 

LAC40/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks 27,50 € 

LAC40/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks 33,90 € 

LAC40/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks 38,50 € 

příslušenství LAC40, LAC40/2
CFU03-600x75 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x75 mm ks 4,70 € 
CFU03-250x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 250x100 mm ks 3,90 € 
CFU03-300x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x100 mm ks 4,10 € 
CFU03-400x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x100 mm ks 4,20 € 
CFU03-500x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x100 mm ks 4,50 € 
CFU03-600x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x100 mm ks 4,70 € 
CFU03-300x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x150 mm ks 4,10 € 
CFU03-400x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x150 mm ks 4,10 € 
CFU03-500x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x150 mm ks 4,50 € 
CFU03-600x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x150 mm ks 5,00 € 

A100, G100
AD100-200x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 200x100 mm ks 22,89 € 
AD100-250x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x100 mm ks 28,67 € 
AD100-250x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x150 mm ks 33,41 € 
AD100-300x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x100 mm ks 24,98 € 
AD100-300x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x150 mm ks 29,20 € 
AD100-300x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x200 mm ks 33,37 € 
AD100-400x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x100 mm ks 29,24 € 
AD100-400x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x150 mm ks 34,54 € 
AD100-400x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x200 mm ks 39,04 € 
AD100-400x250 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x250 mm ks 43,86 € 
AD100-450x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x300 mm ks 55,18 € 
AD100-500x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x150 mm ks 39,52 € 
AD100-500x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x200 mm ks 45,22 € 
AD100-500x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x300 mm ks 56,99 € 
AD100-600x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x100 mm ks 38,11 € 
AD100-600x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x200 mm ks 51,53 € 
AD100-600x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x300 mm ks 66,51 € 
AD100-600x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x500 mm ks 99,48 € 
AD100-800x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x100 mm ks 50,24 € 
AD100-800x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x200 mm ks 66,83 € 
AD100-800X300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x300 mm ks 84,30 € 
AD100-1000x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x200 mm ks 71,24 € 
AD100-1000x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x500 mm ks 135,66 € 
AD100-1200x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1200x300 mm ks 123,98 € 

A110, G110
AD110-200x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 200x100 mm ks 38,92 € 
AD110-300x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x100 mm ks 42,53 € 
AD110-300x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x150 mm ks 48,63 € 
AD110-400x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x100 mm ks 49,88 € 
AD110-400x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x150 mm ks 56,55 € 
AD110-400x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x200 mm ks 64,94 € 
AD110-400x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x300 mm ks 81,04 € 
AD110-500x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x100 mm ks 57,47 € 
AD110-500x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x150 mm ks 65,74 € 
AD110-500x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x200 mm ks 75,66 € 
AD110-500x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x300 mm ks 94,46 € 
AD110-600x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x100 mm ks 63,65 € 
AD110-600x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x200 mm ks 83,45 € 
AD110-600x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x300 mm ks 104,06 € 
AD110-700x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 700x300 mm ks 121,37 € 
AD110-800x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x200 mm ks 111,53 € 
AD110-800x500 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x500 mm ks 194,26 € 
AD110-1000x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x100 mm ks 88,63 € 
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AD110-1000x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x200 mm ks 116,06 € 
AD110-1000x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x300 mm ks 145,02 € 

příslušenství A-100, G-100, A-110, G-110
GR001-100x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 100x100 mm ks 10,32 € 
GR001-150x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 150x100 mm ks 10,64 € 
GR001-200x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x100 mm ks 10,88 € 
GR001-200x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x200 mm ks 11,45 € 
GR001-250x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 250x100 mm ks 11,12 € 
GR001-300x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x100 mm ks 11,45 € 
GR001-300x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x150 mm ks 11,73 € 
GR001-300x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x200 mm ks 11,97 € 
GR001-400x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x100 mm ks 11,97 € 
GR001-400x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x150 mm ks 12,29 € 
GR001-400x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x200 mm ks 12,57 € 
GR001-400x250 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x250 mm ks 12,85 € 
GR001-400x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x300 mm ks 13,05 € 
GR001-450x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 450x300 mm ks 13,33 € 
GR001-500x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x100 mm ks 12,53 € 
GR001-500x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x150 mm ks 12,81 € 
GR001-500x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x200 mm ks 13,05 € 
GR001-500x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x300 mm ks 13,69 € 
GR001-600x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x100 mm ks 13,05 € 
GR001-600x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x150 mm ks 13,41 € 
GR001-600x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x200 mm ks 13,69 € 
GR001-600x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x300 mm ks 14,22 € 
GR001-600x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x400 mm ks 14,74 € 
GR001-600x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x500 mm ks 15,26 € 
GR001-700x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x200 mm ks 14,22 € 
GR001-700x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x300 mm ks 14,74 € 
GR001-700x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x400 mm ks 15,26 € 
GR001-800x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x100 mm ks 14,22 € 
GR001-800x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x200 mm ks 14,74 € 
GR001-800x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x300 mm ks 15,26 € 
GR001-800x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x400 mm ks 16,31 € 
GR001-800x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x500 mm ks 17,51 € 
GR001-900x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x300 mm ks 16,47 € 
GR001-900x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x500 mm ks 18,55 € 
GR001-1000x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x100 mm ks 15,26 € 
GR001-1000x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x200 mm ks 15,82 € 
GR001-1000x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x300 mm ks 17,75 € 
GR001-1000x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x500 mm ks 18,19 € 
GR001-1200x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1200x300 mm ks 18,31 € 

A600
AD600-150x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 150x100 mm ks 29,36 € 
AD600-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x100 mm ks 33,25 € 
AD600-200x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x200 mm ks 47,35 € 
AD600-250x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 250x100 mm ks 41,45 € 
AD600-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x100 mm ks 36,18 € 
AD600-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x150 mm ks 45,70 € 
AD600-300x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x200 mm ks 56,47 € 
AD600-400x075 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x75 mm ks 39,32 € 
AD600-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x100 mm ks 42,05 € 
AD600-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x150 mm ks 53,25 € 
AD600-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x200 mm ks 54,74 € 
AD600-500x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x100 mm ks 49,00 € 
AD600-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x200 mm ks 63,61 € 
AD600-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x300 mm ks 106,06 € 
AD600-600x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x100 mm ks 54,26 € 
AD600-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x150 mm ks 68,43 € 
AD600-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x200 mm ks 70,44 € 
AD600-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x300 mm ks 118,47 € 
AD600-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x400 mm ks 154,30 € 
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AD600-700x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x200 mm ks 93,33 € 
AD600-700x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x400 mm ks 167,47 € 
AD600-800x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x200 mm ks 102,65 € 
AD600-800x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x300 mm ks 124,86 € 
AD600-800x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x400 mm ks 183,13 € 
AD600-900x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 900x300 mm ks 160,32 € 
AD600-1000x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 1000x300 mm ks 130,52 € 

JD
JD110-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 160 mm ks 100,64 € 
JD110-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 200 mm ks 121,41 € 
JD110-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 250 mm ks 139,36 € 
JD110-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 315 mm ks 212,61 € 
JD110-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 400 mm ks 343,98 € 
JD120-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 160 mm ks 113,65 € 
JD120-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 200 mm ks 128,84 € 
JD120-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 250 mm ks 157,27 € 
JD120-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 315 mm ks 232,29 € 
JD120-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 400 mm ks 360,24 € 
JD130-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 160 mm ks 97,43 € 
JD130-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 200 mm ks 116,51 € 
JD130-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 250 mm ks 132,97 € 
JD130-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 315 mm ks 212,37 € 
JD130-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 400 mm ks 347,75 € 

CB400
CB400-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 100 mm ks 63,17 € 
CB400-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 125 mm ks 63,25 € 
CB400-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 160 mm ks 66,31 € 
CB420-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 100 mm ks 62,69 € 
CB420-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 125 mm ks 67,63 € 
CB420-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 160 mm ks 69,48 € 

TL98
TL98E větrací stěnový set základní ks 35,30 € 
TL98P větrací stěnový set s filtrem a regulací ks 66,60 € 

VX-PG
VX-PG160/W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 

bílá
ks  114,02 € 

VX-PG160/G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 
šedá

ks  114,02 € 

VX-PG250/W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
bílá

ks  187,03 € 

VX-PG250/G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
šedá

ks  187,03 € 

PODLAHA
LAU45, LAU45/2, LAU45/3, LAU45/4

LAU45/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 300x100 mm ks 35,00 € 
LAU45/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 400x150 mm ks 48,10 € 
LAU45/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks 41,90 € 

LAU45/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks 58,60 € 

LAU45/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks 45,50 € 

LAU45/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks 60,80 € 

LAU45/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks 51,20 € 

LAU45/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks 70,30 € 
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LAU46, LAU46/2, LAU46/3, LAU46/4
LAU46/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 300x100 mm ks 37,00 € 
LAU46/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 400x150 mm ks 51,20 € 
LAU46/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks 40,90 € 

LAU46/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks 58,60 € 

LAU46/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks 47,00 € 

LAU46/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks 63,50 € 

LAU46/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks 52,70 € 

LAU46/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks 73,00 € 

AG300
AG300-100x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 100x100 mm ks 49,36 € 
AG300-200x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks 52,13 € 
AG300-200x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x100 mm ks 54,26 € 
AG300-200x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks 62,57 € 
AG300-250x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 250x75 mm ks 65,18 € 
AG300-300x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x75 mm ks 58,19 € 
AG300-300x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x100 mm ks 59,68 € 
AG300-300x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x150 mm ks 73,21 € 
AG300-300x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x200 mm ks 88,43 € 
AG300-400x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x75 mm ks 67,47 € 
AG300-400x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x100 mm ks 69,04 € 
AG300-400x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x200 mm ks 98,63 € 
AG300-500x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x75 mm ks 77,23 € 
AG300-500x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x100 mm ks 80,20 € 
AG300-500x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x200 mm ks 111,53 € 
AG300-500x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x300 mm ks 168,76 € 
AG300-600x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x100 mm ks 88,80 € 
AG300-600x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x200 mm ks 121,77 € 
AG300-600x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x300 mm ks 161,85 € 
AG300-800x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 800x300 mm ks 204,54 € 
AG300-1000x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 1000x300 mm ks 237,51 € 

LD16N
LD-16N/1-1000 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  115,66 € 
LD-16N/1-1000/RAL9010 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  118,47 € 
LD-16N/2-1000 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  152,65 € 
LD-16N/2-1000/RAL9010 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  156,47 € 
LD-16N/3-1000 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  185,26 € 
LD-16N/3-1000/RAL9010 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  181,93 € 
LD-16N/4-1000 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  229,36 € 
LD-16N/4-1000/RAL9010 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  228,31 € 
LD-16N/5-1000 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  267,59 € 
LD-16N/5-1000/RAL9010 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  261,77 € 
LD-16N/6-1000 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  300,72 € 
LD-16N/6-1000/RAL9010 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  299,80 € 

VM011
VM011-150 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 150 mm ks 125,70 € 
VM011-200 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 200 mm ks 141,12 € 

KRUHOVÉ POTRUBÍ
SF

SF135-425x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x75 mm ks 62,05 € 
SF135-425x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x125 mm ks 64,90 € 
SF135-525x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x75 mm ks 67,35 € 
SF135-525x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x125 mm ks 70,08 € 
SF135-525x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x225 mm ks 80,04 € 
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SF135-625x75 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x75 mm ks 81,41 € 
SF135-625x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x125 mm ks 84,14 € 
SF135-625x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x225 mm ks 90,64 € 
SF135-825x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x75 mm ks 116,71 € 
SF135-825x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x125 mm ks 117,39 € 
SF135-825x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x225 mm ks 121,41 € 
SF135-1025x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x75 mm ks 132,61 € 
SF135-1025x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x125 mm ks 143,61 € 
SF135-1025x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x225 mm ks 161,57 € 
SF135-1225x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x75 mm ks 148,84 € 
SF135-1225x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x125 mm ks 155,70 € 

SFV
SFV11-425x075 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks 33,80 € 
SFV11-425x125 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks 35,40 € 
SFV11-625x075 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks 41,30 € 
SFV11-625x125 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x125 mm ks 42,20 € 
SFV21-425x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks 35,30 € 
SFV21-425x125 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks 38,00 € 
SFV21-525x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x75 mm ks 38,40 € 
SFV21-525x225 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x225 mm ks 48,90 € 
SFV21-625x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks 44,80 € 

DVEŘE
AF981

AF981-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 200x100 mm ks 39,52 € 
AF981-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x100 mm ks 44,66 € 
AF981-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x150 mm ks 49,80 € 
AF981-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x100 mm ks 51,57 € 
AF981-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x150 mm ks 59,96 € 
AF981-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x200 mm ks 66,83 € 
AF981-450x450 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 450x450 mm ks 139,96 € 
AF981-500x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x150 mm ks 68,67 € 
AF981-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x200 mm ks 77,03 € 
AF981-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x300 mm ks 92,41 € 
AF981-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x150 mm ks 79,20 € 
AF981-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x200 mm ks 93,90 € 
AF981-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x300 mm ks 105,50 € 
AF981-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x400 mm ks 123,57 € 
AF981-600x600 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x600 mm ks 196,63 € 

VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
WF331

WF331-200x200 venkovní mřížka se síťkou, velikost 200x200 mm ks 68,43 € 
WF331-300x300 venkovní mřížka se síťkou, velikost 300x300 mm ks 91,57 € 
WF331-400x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 400x400 mm ks 120,60 € 
WF331-500x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x400 mm ks 143,37 € 
WF331-500x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x500 mm ks 153,94 € 
WF331-600x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x500 mm ks 169,80 € 
WF331-600x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x600 mm ks 187,99 € 
WF331-800x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 800x600 mm ks 250,80 € 
WF331-1000x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x600 mm ks 269,12 € 
WF331-1000x800 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x800 mm ks 309,24 € 
WF331-1000x1000 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x1000 mm ks 341,85 € 

SPECIÁLNÍ
WGR, WGS

WGR-125 difuzor do schodů, kruhový, napojení 125 mm ks 22,05 € 
WGRD-125/180 difuzor do schodů, kruhový, přechodový díl, napojení 125 mm ks 54,74 € 
WGS-125 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, napojení 125 mm ks 21,57 € 
WGSD-125/180 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, přechodový díl, napojení 125 mm ks 54,26 € 



104 Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2021

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

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       

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

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

TALÍŘOVÉ VENTILY
VELIO-UNI

VELIO-UNI/125 designový ventil se světlem, průměr 125 ks  79,90 € 
VELIO-UNI/filtr náhradní filtr pro VELIO-UNI/125 ks  3,20 € 

Alizé
AlizéC-15/30 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 15/30 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 31,20 € 
AlizéC-20/75 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 20/75 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 32,20 € 
AlizéC-30/90 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 30/90 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 29,30 € 
AlizéC-45/120 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 45/120 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 30,40 € 
AlizéS-15 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 15 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 14,80 € 
AlizéS-30 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 30 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 13,70 € 
AlizéS-60 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 60 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 13,70 € 
AlizéS-90 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 90 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 16,60 € 
AlizéS-120 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 120 m³/h, průměr napojení 125 mm ks 23,10 € 

Příslušenství Alizé
Alizé-M/125 montážní rámeček pro Alizé ks 2,30 € 

Boréa
Boréa-80 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 80 mm ks 10,80 € 
Boréa-125 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 125 mm ks 15,80 € 

ELI
ELI100 přívodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  6,50 € 
ELI125 přívodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  7,50 € 
ELI160 přívodní talířový ventil, plast, 160 mm ks 10,90 € 
ELI200 přívodní talířový ventil, plast, 200 mm ks 12,70 € 

ELF
ELF100 odvodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  5,50 € 
ELF125 odvodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  6,70 € 
ELF160 odvodní talířový ventil, plast, 160 mm ks 10,00 € 
ELF200 odvodní talířový ventil, plast, 200 mm ks 12,70 € 

DAV
DAV100 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 100 mm ks 3,20 € 
DAV125 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 125 mm ks 3,40 € 
DAV150 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 150 mm ks 4,60 € 
DAV200 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 200 mm ks 7,80 € 
DAVBR100 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 100 mm ks 3,80 € 
DAVBR125 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 125 mm ks 4,30 € 
DAVBR150 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 150 mm ks 5,80 € 
DAVBR200 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 200 mm ks 9,30 € 

DVS
DVS080 odvodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  4,40 € 
DVS100 odvodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  4,90 € 
DVS125 odvodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  5,50 € 
DVS150 odvodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  7,60 € 
DVS160 odvodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  8,10 € 
DVS200 odvodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  9,60 € 

PDVS
PDVS080 přívodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  4,20 € 
PDVS100 přívodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  4,60 € 
PDVS125 přívodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  5,50 € 
PDVS150 přívodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  7,60 € 
PDVS160 přívodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  8,40 € 
PDVS200 přívodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  9,60 € 
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DVSQ
DVSQ100 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  5,40 € 
DVSQ125 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  6,50 € 

DVSQ-P
DVSQ-P100 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  5,70 € 
DVSQ-P125 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  6,80 € 

DTVB
DTVB100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks 45,60 € 
DTVB125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks 75,00 € 

Příslušenství DTVB
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  4,30 € 
DGEZ12 montážní rámeček pro DTVB125 ks  7,40 € 

DTVK
DTVK100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks 44,20 € 

Příslušenství DTVK
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  4,30 € 

DVI
DVI100/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 100 mm ks  13,41 €  
DVI125/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 125 mm ks  17,11 €  
DVI160/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 160 mm ks  25,26 €  
DVI200/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 200 mm ks  49,60 €  

DVIR
DVIR100 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 100 mm ks 11,20 € 
DVIR125 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 125 mm ks 14,30 € 

RLV
RLV/AL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, velký, RAL 9003

ks 36,02 € 

RLV/AS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, malý, RAL 9003

ks 34,58 € 

RLV/AQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, čtvercový, RAL 9003

ks 36,10 € 

RLV/BL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, velký, RAL 9003

ks 39,08 € 

RLV/BS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, malý, RAL 9003

ks 37,63 € 

RLV/BQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, čtvercový, RAL 9003

ks 39,20 € 

DLD-P
DLD-P100 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks 45,20 € 
DLD-P125 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks 48,50 € 
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DTQA
DTQA100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks 51,40 € 
DTQA125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks 58,80 € 

SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU
SYSTÉM D-FLEX

ROZ-DUOTEC75/63 flexi hadice PE, délka 50 m ks  101,91 € 
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  142,70 € 
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  193,20 € 
ROZ-PRICH-075 příchytka pro ROZ-DUOTEC075/063 ks   1,60 €  
ROZ-PRICH-090 příchytka pro ROZ-DUOTEC090/075 ks   2,50 €  
DF-TES-075 antibakteriální těsnění 75 mm, pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  0,91 € 
DF-TES-090 antibakteriální těsnění 90 mm, pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  0,99 € 
DF-ZAS-075 plastová záslepka průměr 75 mm ks  1,04 € 
DF-ZAS-090 plastová záslepka průměr 90 mm ks  1,08 € 
DF-ZAS-125 plastová záslepka průměr 125 mm ks  1,33 € 
DFO-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  24,22 € 
DFO-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  25,06 € 
DFO-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 

izolace
ks  24,38 € 

DFO-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  24,30 € 

DFB-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  22,89 € 
DFB-1x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, s izolací ks  25,26 € 
DFB-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  22,89 € 
DFB-1x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, s izolací ks  25,54 € 

DFB-2x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, bez izolace ks  24,62 € 
DFB-2x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, s izolací ks  25,30 € 
DFB-2x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, bez izolace ks  25,18 € 
DFB-2x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, s izolací ks  27,35 € 

DFB-3x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, bez izolace ks  27,91 € 
DFB-3x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, s izolací ks  30,84 € 
DFB-3x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, bez izolace ks  28,63 € 

DFB-3x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr  125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, s izolací ks  30,76 € 
DFB-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 

bez izolace
ks  22,77 € 

DFB-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  22,61 € 

DFB-1x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  25,89 € 

DFB-1x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  25,26 € 

DFB-2x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  24,74 € 

DFB-2x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  25,02 € 

DFB-2x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  27,35 € 

DFB-2x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  26,52 € 

DFB-3x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  28,72 € 

DFB-3x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  29,43 € 

DFB-3x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  31,60 € 

DFB-3x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  30,68 € 
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DFBP-1x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  22,38 € 

DFBP-1x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  22,38 € 

DFBP-1x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  25,26 € 

DFBP-1x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  27,07 € 

DFBP-2x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  27,19 € 

DFBP-2x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  28,11 € 

DFBP-2x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  29,80 € 

DFBP-2x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  28,91 € 

DFBP-3x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  28,47 € 

DFBP-3x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  31,24 € 

DFBP-3x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  31,89 € 

DFBP-3x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  31,08 € 

DFP-2x75 podlahový box, pro DUOTEC75/63 ks  32,93 € 
DFP-2x90 podlahový box, pro DUOTEC90/75 ks  31,57 € 
DFS-2x75 stěnový box, pro DUOTEC75/63 ks  26,43 € 
DFS-2x90 stěnový box, pro DUOTEC90/75 ks  26,43 € 
DFR1-8x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  87,61 € 
DFR1-12x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  84,59 € 
DFR1-14x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 14 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  82,07 € 
DFR1-12x90/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  93,57 € 
DFR1-6x90/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  74,42 € 
DFR1-6x75/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  72,64 € 
DFR1-6x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  76,07 € 
DFR1-6x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  74,38 € 
DFR1-8x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC90/75, s izolací ks  91,25 € 
DFR1-8x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC75/63, s izolací ks  86,49 € 
DFR1-10x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC90/75, s izolací ks  99,61 € 
DFR1-10x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC75/63, s izolací ks  97,79 € 
DFR2-6x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 6 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  85,01 € 
DFR2-8x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  96,47 € 
DFR2-10x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  116,47 € 
DFR2-10x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  102,21 € 
DFR2-12x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  114,30 € 
DF-KO-075 koleno 90° D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  9,80 € 
DF-KO-090 koleno 90° D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  10,20 € 
DF-N-075 nátrubek D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  2,69 € 
DF-N-090 nátrubek D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  2,85 € 
DF-KRK-075 křížový kus 75 mm pro 8 xROZ-DUOTEC75/63 ks  62,42 € 
DF-KRK-090 křížový kus 90 mm pro 8 xROZ-DUOTEC90/75 ks  63,25 € 
DF-KLA-075 regulační klapka 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  10,04 € 
DF-KLA-090 regulační klapka 90 mm proROZ-DUOTEC90/75 ks  10,24 € 

SYSTÉM ROZ
ROZ-DUOTEC075/063 flexi hadice PE, délka 50 m bal  101,91 € 
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal  122,33 € 
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal  164,47 € 
ROZ-DUOTEC-SPOJKA spojka k flexi hadici PE – ROZ-DUOTEC ks  1,04 € 
ROZ-EPP-125 rozvaděč univerzální, EPP, napojení 125 mm, pro až 8 hadic Duotec ks  60,30 €  
ROZ-SBN-2U vyústka do stropu s boxem, nízká – přívod i odvod ks   41,89 €  
ROZ-SBV-2O vyústka do stropu s boxem, vysoká – odvod ks   45,50 €  
ROZ-SBV-2P vyústka do stropu s boxem, vysoká – přívod ks   45,50 €  
ROZ-ZB-2O vyústka do zdi s boxem – odvod ks   62,53 €  
ROZ-ZB-2P vyústka do zdi s boxem – přívod ks   63,29 €  
ROZ-ZP-1O vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – odvod ks   28,23 €  
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ROZ-ZP-1P vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – přívod ks   28,84 €  
ROZ-ZP-2O vyústka do zdi přímá – odvod ks   31,85 €  
ROZ-ZP-2P vyústka do zdi přímá – přívod ks   32,53 €  

MŘÍŽKY
Kruhové mřížky se síťkou

C-UM-Z-S-060 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 60 mm ks  1,00 € 
C-UM-Z-S-080 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 80 mm ks  1,00 € 
C-UM-Z-S-100 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 100 mm ks  1,20 € 
C-UM-Z-S-120 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 120 mm ks  1,40 € 
C-UM-Z-S-125 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 125 mm ks  2,20 € 
C-UM-Z-S-160 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 160 mm ks  1,80 € 
C-UM-Z-S-200 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 200 mm ks  2,50 € 
C-UM-S-S-140 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 140 mm ks  2,40 € 
C-UM-S-S-175 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 175 mm ks  2,80 € 
C-UM-S-S-220 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 220 mm ks  4,20 € 
2BC0001 kruhová mřížka, bílá ks 3,60 € 
2BC0004 kruhová mřížka s klapkou, bílá ks 4,30 € 

Dveřní oboustranné mřížky
C-DM-Z-O-270X120 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 270x120 mm ks  5,80 € 
C-DM-Z-O-270X120-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 270x120 mm ks  5,80 € 
C-DM-Z-O-455X90 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 455x90 mm ks  5,80 € 
C-DM-Z-O-455X90-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 455x90 mm ks  5,80 € 
C-DM-Z-O-455X90-H dveřní oboustranná mřížka, plast, hnědá, 455x90 mm ks  5,80 € 

Uzavíratelná žaluzie
C-PM-R-160X160 uzavíratelná žaluzie, bílá, 160x160 mm ks  9,80 € 
C-PM-R-200X200 uzavíratelná žaluzie, bílá, 200x200 mm ks  9,20 € 

Čtyřhranné mřížky se síťkou
C-UM-Z-S-166X166 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 166x166 mm ks  3,10 € 
C-UM-Z-S-190X190 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 190x190 mm ks  3,50 € 
C-UM-Z-S-230X80 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 230x80 mm ks  2,00 € 
C-UM-Z-S-238X238 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 238x238 mm ks  4,30 € 
C-UM-Z-S-270X120 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 270x120 mm ks  4,20 € 
C-UM-Z-S-370X123 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x123 mm ks  4,40 € 
C-UM-Z-S-370X223 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x223 mm ks  7,40 € 
C-AM-S-200x200 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks  4,70 € 
C-AM-S-250x250 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks  6,80 € 
C-AM-S-300x300 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks  8,80 € 

Čtyřhranné kovové mřížky s regulací
SVR-D254X102 mřížka s regulací, kov, 254x102 mm ks   15,14 €  
SVR-D305X102 mřížka s regulací, kov, 305x102 mm ks   19,16 €  
SVR-D356X102 mřížka s regulací, kov, 356x102 mm ks   23,25 €  
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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. 

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

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz
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