


  Панельні cтельові та стінові системи AlfaMix - це прогресивна альтернатива 
повітряним системам охолодження та радіаторним системам опалення, яка має 
значні переваги. Обмін теплотою/холодом відбувається без руху повітря, через теплове 
випромінення великих площ активних поверхонь, завдяки цьому система є найбільш 
комфортною та безпечною с точки зору розповсюдження пилу та шкідливих вірусів і 
бактерій. Тобто панельна система позбавлена характерних недолікив класичних си-
стем кондіционування: протягів, потоків холодного повітря та шуму. 

  Температура води при охолодженні становить від 16С до 18С, при опаленні до 42С. 
Поміркована температура теплоносія в режимах охолодження та опалення зумовлює 
оптимальну сумісність панелей з тепловими  насосами, конденсаційними котлами та 
геліопанелями. Завдяки іншим фізичним принципам (випромінення замість конвекції) 
потенційна економія енергоносіїв становить 15-25%.
  Відсутність громіздкого устаткування (радіатори, блоки кондиционерів, фенкойли) 
розширює  архитектурні та дизайнерські можливості в проектуванні об’єктів. 
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   Панельне охолодження, принцип дії:
  Холодні стелі та стіни на водній основі 
- це система поверхневого охолод-
ження, яка працює з використанням 
проміневого теплообміну: холодна 
вода циркулює в трубах та охолоджує 
стелю і стіни по всій їх поверхні. Лю-
дина в кімнаті випромінює надлиш-
кове тепло тіла на холодні поверхні. 
Комфортний, прохолодний клімат 
розповсюджується по всій комнаті. 
  Стельові та стінові системи охолод-
ження працюють без примусової по-
дачи повітря. Вони повністю безшумні. 
Завдяки своїм перевагам система 
AlfaMix може комфортно працювати 
цілодобово. 

  Розрахунок  
  Оптимальна внутрішня температура в приміщенні +26С (в теплий період року), макси-
мальна відносна вологість повинна бути не більше ніж 60% і при такому її рівні випадіння 
роси на поверхнях буде відбуватись при температурах нижчих за +16С.  Оптимальна 
середня розрахункова температура теплоносія становить +18С. При таких показниках 
потужність стельового охолодження AlfaMix досягає рівня 38 Вт/м2, а стінового 28 Вт/м2 
(при температурах поверхонь +22С та +23С відповідно). Завдяки тому, що AlfaMix - це 
промінева система і вона охолоджує не повітря, а по-перше будівельні конструкції які 
мають дуже велику інерцію, то її потужність приймаєтсья на рівні 40% від максимальних 
теплопритоків за пікову годину. 
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 Опалення - принцип дії
  Поверхня в якості джерела тепла нагріває кімнату 
рівномірно. Теплоносій - вода. Завдяки більщій площі, 
на якій відбувається нагрів, достатньо, щоб середня 
температура теплоносія була максимум до +45C. 
На поверхні температура нагріву стелі становить від 
+23C до максимум +32C. Ці температури сприятливі 
для здоров’я людини. Поверхнева стельова систе-
ма опалення більш комфортна і економічна аніж 
радіаторна, тому завдяки випромінюванню навіть 
температура підлог вища за темперутуру повітря на 
2-3С. 

  Розрахунок  
  Оптимальна внутрішня температура в приміщенні +22С (в холодний період року). 
Максимальна середня розрахункова температура теплоносія становить +45С. При 
таких показниках потужність стельового опалення AlfaMix Nova досягає рівня 100 Вт/
м2, а стінового 122 Вт/м2. Завдяки тому, що AlfaMix Nova - це промінева система і 
вона нагріває не повітря, а безпосередньо будівельні конструкції, меблі і людей: вона 
більш комфортна і економічна. Доцільно суміщати монтаж панелей на стінах та сте-
лях, щоб мати змогу збільшити потужність системи і одночасно дати змогу зручного 
монтажу: освітлення, мансардних вікон, тощо.
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Переваги
- без протягів - не піднімає пил
- безшумність - може працювати вночі
- опалення + охолодження + акустична функція + готова стеля + теплоизоляція
- приємний клімат в приміщенні завдяки проміневому обміну
- температура може контролюватися индивідуально в кожній кімнаті
- нема замурованих фреоновых небезпечних трас кондиціонування в стінах
- економить до 25% витрат на електроенергію
- не потребує ТО на відміну від внутрішніх блоків кондциціонерів
- гарантована відсутність небезпечних вірусів та бактерій
- 10-річна гарантія
- застосовується як на стелях так і на стінах

   Система стельового охолодження AlfaMix  включає в себе активні та пасивні елемен-
ти, фітінг типу Push-in, стельові кріплення та аксесуари. 
  Основною складовою частиною активної панелі є трубопровід типу PERT-1 діаметром 
10х1.3мм або 8х1.0мм з антидифузійним шаром, вироблений на одній з лідируючих 
європейських фабрик. Конструкція пристосована для оптимального розподілення хо-
лоду та тепла. Панель теплоізольована мінеральною ватою товщиною 20мм і повністю 
пожежобезпечна, легко монтується і не потрубує обслуговування. 

AlfaMix - охолодження стелями



AlfaMix Plus-S - потужна, теплоізольована повнорозмірна панель для стель та стін
 
технічна інформація
- товщина 49 мм 
- розміри 2000х1200 мм
- вага 18 кг/м2
- крок 50 мм
- тип укладки: подвійна змійка
- труба 10х1,3мм тип PERT1
- теплоізоляція: мінвата або екструдований пінополістирол товщиною 20мм

  Панель Plus S1 - 110 євро (арт. 31310)
  Панель Plus S4 - 83  євро (без труб, арт. 33443)
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AlfaMix Plus-X - потужна, повнорозмірна панель для стель та стін  без теплоізоляції, 
стабілізована алюмінієвим покриттям із зворотньої сторони. 
 
технічна інформація
- товщина 18 мм 
- розміри 2000х1200 мм
- вага 17 кг/м2
- крок 50 мм
- тип укладки: «равлик»
- труба 10х1,3мм тип PERT1

 Панель Plus X1 - 90 євро (арт. 33444)
 Панель Plus X4 - 83 євро (арт. 33443)
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AlfaMix Pro-Х- потужна, повнорозмірна панель для стель та стін  без теплоізоляції, 
стабілізована алюмінієвим покриттям із зворотньої сторони. 
 
технічна інформація
- товщина 12.5 мм 
- розміри 1500х600 мм
- вага 13 кг/м2
- крок 50 мм 
- тип укладки: «равлик»
- труба 8х1,0мм тип PERT1

 Панель AlfaMix Pro-Х - 35 євро/шт (арт. 31312)
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  Розміщення панелей
  Скат покрівлі і стелі  ідеально підходять для використання в якості охолодження та 
обігріву поверхонь, оскільки випромінюючи поверхні не покриті меблями.

  Досвід показує, що комфорт відчувається на відстані до 3,5 м від активної поверхні. 
У більш високих приміщеннях стелю слідує підвисити, оскільки лучиста дія на тіло 
зменьшується пропорційно квадрату відстані. Наша порада: доповнити стелю 
стіновим охолодженням/опаленням. Розрахункове значення для визначення розмірів:

70–80% поверхні стелі від площі приміщень для охлаждення
50–60% поверхні стелі від площі приміщень для опалення

  Дотримуйтесь розрахунків обігріву/опалення для точного визначення  необхідної 
активної площі!
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  З’єднання панелей
  Панелі з’єднуються за допомогою пластикового фітінгу AlfaMix Push-in. Монтаж не 
потребує спеціального інструменту та навичок. Основна траса від колектора це 
труби діаметром 20мм PEX або металопластикові.  Гідравлічний розрахунок систе-
ми проводити виходячи з різниці темерератур теплоносія не більше 4С. 

арт. тип ціна, євро

07248 Хрестовина 20x10x10x10x10x20 під МП AlfaMix (Італія) 20,79

32706 Хрестовина 20х10x10x20 під МП AlfaMix (Італія) 14,33

31519 Трійник 20х10х20 під МП AlfaMix (Італія) 11,54

31518 Трійник 20х8х20 під МП AlfaMix (Італія) 12,26

31529 Муфта 20х10 під МП AlfaMix (Італія) 9,14

арт. тип ціна, євро

31525 Хрестовина 20х10x10x20 під PEX AlfaMix (Італія) 15,52

31524 Хрестовина 20х8х8х20 під PEX AlfaMix (Італія) 15,10

32924 Хрестовина 20x10x10x10x10x20 під PEX AlfaMix (Італія) 21,15

07249 Хрестовина 20x8x8x8x8х20 під PEX AlfaMix (Італія) 19,99

31519 Трійник 20х10х20 під PEX AlfaMix (Італія) 12,58

31518 Трійник 20х8х20 під PEX AlfaMix (Італія) 11,65

31521 Трійник 20х10х10х20 під PEX AlfaMix (Італія) 15,52

31520 Трійник 20х8х8х20 під PEX AlfaMix (Італія) 15,10

31523 Трійник 20х10x10x10x20 під PEX AlfaMix (Італія) 18,03

31522 Трійник 20х8x8x8х20 під PEX AlfaMix (Італія) 17,62

31527 Муфта 10х10 під PEX AlfaMix (Італія) 4,61

31526 Муфта 8х8 під PEX AlfaMix (Італія) 4,19

31528 Муфта редукційна 20х8 під PEX AlfaMix (Італія) 7,76

AlfaMix - охолодження стелями



  Компоновка
Модульні панелі  AlfaMix монтуються з використанням гіпсокартонних конструкцій та профяілями   
по відповідній технології.

  На панелі AlfaMix можна наносити загальнодоступні фарби, такі як латексні, эмульсовані та 
глянцеві. Фарба на мінеральній основі, такі як вапнякові та силікатні, повинні бути схвалені вироб-
ником задля  використання на гипсокартонних плитах. Фарба повинна наноситися на панелі в 
два этапи.
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  Монтаж

1. Панелі  кріпляться напряму на стандартну систему кріплень гіпсокартону.

2. Прокладаються траси діаметром 20мм за принципом «Тіхельмана» та через фітінг 
AlfaMix підключаються до панелей.

3. Неробочий простір заповнюється пасивними панелями (без труб).
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   Наші колектори оснащені унікальними витратомірами, володіють великою про-
пускною здатністю і системою кріплення, яка не має аналогів в зручності монтажу. 
Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Унікальне кріплення дозволяє підключати до 
колектора найрізноманітніше обладнання. . Вся продукція виробляється на італійській 
фабриці в м. Турин. 

  максимальний тиск 6 бар (при температурі +55С)
  максимальна температура + 90С
  витратоміри до 4.0 л/хв (матеріал PPSU)
  термоклапани 30х1,5мм (матеріал PPSU)
  кронштейни регульвані (матеріал PPSU)

арт. тип ціна, євро

11343 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 2 конт.  (Італія)  80,00

11345 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 3 конт.  (Італія)  102,00

11347 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 4 конт.  (Італія)  124,00

11349 Колектор нержавіючий 1’’в зборі 5 конт.  (Італія)  147,00

11351 Колектор нержавіючий 1’’в зборі 6 конт.  (Італія)  169,00

11353 Колектор нержавіючий 1’’в зборі 7 конт.  (Італія)  191,00

11355 Колектор нержавіючий 1’’в зборі 8 конт.  (Італія)  213,00

11357 Колектор нержавіючий 1’’в зборі 9 конт.  (Італія)  217,00

11335 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 10 конт.  (Італія)  257,00

11337 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 11 конт.  (Італія)  279,00

11339 Колектор нержавіючий 1’’ зборі 12 конт.  (Італія)  302,00

11341 Колектор нержавіючий 1’’ в зборі 13 конт.  (Італія)  320,00

31426 Євроконус 10х1,3ммх3/4’’ (Італія) 4,68

10185 Євроконус 16х1,3ммх3/4’’ (Італія) 2,82

арт. тип ціна, євро

33274
Конектор AlfaMix з трьохходовим клапаном ESBE 20-50C 
(без насоса) (Швеція)  

245,00

арт. тип ціна, євро

12181
Кінцева частина колектора пласт. 1» з ручн. возд./тер-
мометром/спуск. краном (Італія)  

21,24

12182
Кінцева частина колектора пласт. 1» з авт. возд./термо-
метром/спуск. краном (Італія) 

26,42
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  Комплектуючи теплих підлог AlfaMix виготовляются на території ЄС, відповідають жор-
стким стандартам якості, до Вашої уваги як стандартні  так і ексклюзивні вироби.

арт. тип ціна, євро

13824 Стрічка крайова 150мм х 8мм (Польща)(25м)   0,62

23053
Стрічка крайова з клеєм та фольгою 150х8мм (25м в 
рулоні) (Польща) 

0,80

23050 Планка до теплої підлоги 16-18мм (Польща) 1,50

18114
Скоба для такера 40мм для труб 14-20мм (300 шт) (Поль-
ща) 

0,03

21692 Фольга до пенополістиролу  50.0м х 1.0м (Польща) 0,97

23031
Ділатаційний профіль теплої підлоги 2000x23x280мм 
(Польща) 

9,82

31111 Розмотувач трубний для бухт до 600м. (Польща) 217,35

23048 Такер для теплої підлоги з сумкою (Польща) 178,53

21406 Фіксуючий  трак (монтажна планка) d10 2,5 м 3,48

арт. тип ціна, євро

23754
Труба PE-RT тип-1 16х2.0мм 6 бар (600м)  з антидифузійним 
шаром EVOH AlfaMix (Греція) червона 

0,95

23856
Труба PE-RT тип-1 10х1.3мм 6 бар (3000м)   з 
антидифузійним шаром EVOH AlfaMix (Греція) червона

0,90

Технічна інформація:
5 клас експлуатації
Максимальний тиск 6 бар
Максимальна робоча температура + 95С
Країна виробник: Греція
Зручні бухти великої довжини
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Система Basic:
  Фольгована система Basic – це наступний етап роз-
витку легких систем теплої підлоги. Основою системи є 
універсальний елемент зі спеціальним профілем який 
забеспечує ефективний відбір тепла від контура теплої 
підлоги і наступну передачу безпосередньо під чисто-
ве покриття. 100% поверхні підлоги вкрите робочою по-
верхнею. Елемент суміщає в собі шар теплоізоляції, який 
перешкоджає втратам тепла вниз, та теплопередавальний 
шар з алюмінію. 

Застосування:    
  Легкі безбетонні системи не потребують стяжок, тому 
широко застосовуються у випадках: коли обмежена ви-
сота приміщень, обмежене навантаження на перекриття, 
oбладнання бетонної стяжки неможливо через особливості 
об’єкту, при реконструкції старої системи, також система 
оптимальна для монтажу під ламінат та паркетну дошку.

Монтаж:
1. На бетонну підлогу блоки монтуються за допомогою клей-
цементу, на OSB та дошки клій-піною або дюбелями.
2. Труба прокладається в пазах без спеціальних скоб, 
стрічок тощо (рекомендовано PERT або PEX-a) у пази блоків.
3. Ламінат та паркетна дошка монтуються безпосередньо 
на поверхню сухої теплої підлоги
4. Перед монтажем керамічної плитки обробити поверхню 
сухих підлог грунтовкою Mapei Eco Prim та вкладати плитку 
напряму за допомогою клей-цементу Mapei Kerabond T 
замішаному на полімерній суміші Mapei Isolastic, облаш-
тування стяжки взагалі не потрібне. Якщо плитка форматом 
більша ніж 60х60, або менша ніж 25х25 та 30х10 то бажано 
монтувати в шар клей-цементу також армуюуче полотно 
Mapei Mapetex SEL.

Переваги:
- высока потужність системи вже при +40С на подачі
- швидкість разігріву 20 хвилин
- товщина від 20 мм
- легкий монтаж
- витримує навантаження до 200 кг/м2
- доступна вартість

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги



монтаж під керамічну плитку 

монтаж під ламінат та паркетну дошку 
(плаваючим способом)

даний каталог не є рекламною продукцією
всі ціни вказані в євро (враховуючи ПДВ)
розрахунок в грн. по курсу НБУ на день виставлення ра-
хунку

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги



режим опалення
температура в приміщенні +22С
діаметр труб 10мм/16мм/17мм
крок 96мм/108мм/135мм/145мм

режим охолодження
температура в приміщенні +26С
діаметр труб 10мм/16мм
крок 96мм/108мм/135мм/145мм

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги



товщина 30 мм

тип монтажу: «змійка»

розмір 1180х580 мм

крок 145 мм

труба 16 та 17 мм

арт. 35551

ціна 7.56 евро/шт.

товщина 20 мм

тип монтажу: «змійка»

розмір 1180х580 мм

крок 96 мм

труба 10x1.3 мм
(до колектора підключається еврокону-
сом 10х3/4 арт.31426, або фітінгом push-
in по принципу «Тіхельмана», максималь-
на довжина контуру 50 м)

арт. 38243

ціна 6.50 евро/шт.

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги



товщина 30 мм

тип монтажу: «равлик» та «змійка»

розмір 540х270 мм

крок 135 мм

труба 16 та 17 мм

арт. 35838

ціна 1.55 евро/шт.

товщина 20 мм

тип монтажу: «равлик» та «змійка»

розмір 432х216 мм

крок 108 мм

труба 10x1.3 мм
(до колектора підключається евроконусом 
10х3/4 арт.31426, або фітінгом push-in по прин-
ципу «Тіхельмана», максимальна довжина кон-
туру 50 м)

арт. 35839

ціна 1.08 евро/шт.

товщина 30 мм

тип монтажу: «змійка в змійці»

розмір 1180х580 мм

крок 145 мм

труба 16 та 17 мм

арт. 39611

ціна 7.56 евро/шт.

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги



AlfaMix Mini - бетонні теплі підлоги та стіни 20 мм

   AlfaMix Mini - це бетонні водяні теплі підлогита стіни, товщина стяжки яких 
всього 20мм. Завдяки цьому система не потребує основної теплоізоляції 
при монтажі на перекриттях. Також можливо монтувати систему в якості те-
плих стін:

Технічні дані:
- товщина стяжки/штукатурки 20 мм
- крок 100 мм
- труба 10х1,3 мм тип PERT-1
- теплова потужність 110 Вт/м2 
- холодильна потужність (стіна) 35 Вт/м2  

  Ультратонкі теплі/холодні стіни: 
труби 8мм або 10мм монтуються бесзпосередньо в штроби стін або за-
штукатурюються. Стіни опалення/охолодження відмінно обігрівають та охо-
лоджують приміщення, а завдяки невеликому діаметру трубопроводів не 
заповітрюються. Завдяки «євроконусу» арт. 31426 10х1,3ммх3/4’’ є змога 
прямого підключення контуру до колектора. Максимальна довжина контурів 
для труб 10х1,3мм  = 50м.. Не рекомендується монтувати теплі стіни на 
зовншніх стінах. Максимальна температура поверхні терплих стін +35С. За-
вдяки фітінгу AlfaMix Push-in також є можливість монтажу більш масштабних 
систем теплих стін за принципом «Тіхельмана». 

  Ультратонкі теплі підлоги: 
труби 10х1,3мм монтуються бесзпосередньо на міцну, бетонну основу яка 
розташована над приміщеннями, що опалюються. Монтаж викинується 
без теплоізоляції, надмірних тепловитрат вдається уникнути завдяки тон-
кому шару стяжки. Монтаж на OSB, дерево тощо, неможливий. Стяжка 
облаштовується нівеліруючею масою Mapei Ultraplan Renovation завтовш-
ки 20мм. Ультратонкі теплі підлоги не заповітрюються. Завдяки «євроконусу» 
арт. 31426 10х1,3ммх3/4’’ є змога прямого підключення контуру до колекто-
ра. Максимальна довжина контурів для труб 10х1,3мм дорівнює 50м. Мак-
симальна температура поверхні теплих підлог +29С/+31С. Через високий 
тепловий спротив не рекомендується вкривати ультратонкі теплі підлоги: 
ламінатом, лінолеумом та паркетною дошкою.

арт. тип ціна, євро

23856
Труба PE-RT тип-1 10х1,3 мм 6  бар   з 
антидифузійним шаром EVOH AlfaMix (Греція) 

0,90

21406 Монтажна планка 2,5 м для труб 10 мм (Греція) 3,48

31426 Євроконус 10х1,3ммх3/4’’ (Італія) 4,68



AlfaMix GP - система гіпсових теплих підлог   

арт. тип ціна, євро

33271
Гіпсоволоконна панель для труб 10мм (прямий еле-
мент) 1200х600х18мм AlfaMix (Україна)

28,00

33270
Гіпсоволоконна панель для труб 10мм (елемент з ко-
лами) 600х600х18мм AlfaMix (Україна)

15,97

   AlfaMix GP - це система водяних теплих підлог в якій труби 
монтуються не в бетон, а в спеціальні блоки ГВЛ. Унікальне 
рішення для швидкого монтажу теплих ультратонких водяних 
підлог, панелі GP являють собою вже готову стяжку:

Технічні дані:
- товщина 18 мм 
- розміри 1200х600 мм та 600х600 мм
- вага 15 кг/м2
- крок 100 мм
- розмір 2,50 м х 0,8 м
- теплова потужність 110 Вт/м2  (темп. пов. + 32С)
- труба 10х1,3 мм тип PERT-1
- монтуються під будь-які поверхні

Застосування:    
  AlfaMix GP - це унікальна система водяних теплих підлог тов-
щиною всього 18 мм. Оптимальне рішення для монтажу водя-
них теплих підлог як на бетонних поверхнях так і на OSB та до-
щатих підлогах. Перевагою системи є те, що вона не потрібує 
облаштування стяжок, а також значно підвищує міцність 
конструкції підлоги. Блоки явлюять собою листи ГВЛ товщиною 
18 мм з пазами для монтажу труб діаметром 10 мм.

Монтаж:
1. На бетонну підлогу блоки монтуються за допомогою клей-
цементу, на OSB та дошки клій-піною або дюбелями.
2. Труба прокладається в пазах без спеціальних скоб, стрічок 
тощо (рекомендовано PERT або PEX-a) у пази блоків.
3. Ламінат та паркетна дошка монтуються безпосередньо на 
поверхню сухої теплої підлоги
4.  Плити вкладаються в шахматному порядку, із зазором 2-3 
мм
5. Перед монтажем керамічної плитки обробити поверх-
ню сухих підлог грунтовкою Mapei Eco Prim та вкладати плит-
ку напряму за допомогою клей-цементу Mapei Kerabond T 
замішаному на полімерній суміші Mapei Isolastic, облаш-
тування стяжки взагалі не потрібне. Якщо плитка форматом 
більша ніж 60х60, або менша ніж 25х25 та 30х10 то бажано 
монтувати в шар клей-цементу також армуюуче полотно 



AlfaMix Acoustic -  безшумна система сухих теплих підлог

арт. тип ціна, євро

39675
Стандартний елемент 1200x600/50мм/труба 16мм 
(крок 150мм)  Alfamix Acoustic

30,00

   AlfaMix Acoustic - це система водяних теплих підлог в якій тру-
би монтуються не в бетон, а в спеціальні акустичні блоки. Бло-
ки складаються з мінеральної вати високої щільності вкритої 
шаром алюмінію який розподіляє тепло від труб до фінальної 
поверхні. AlfaMix Acoustic  - це унікальне рішення для швидко-
го монтажу теплих ультратонких водяних підлог. Панелі AlfaMix 
Acoustic являють собою систему вже готову до монтажу: плит-
ки, ламінату та паркетної дошки

Технічні дані:
- товщина 50 мм 
- розміри 1200х600 мм
- вага 8,0 кг/м2
- крок 150 мм
- розмір 1,20 м х 0,60 м
- теплова потужність 110 Вт/м2  (темп. пов. + 32С)
- труба 16х2,0 мм тип PERT-1
- коефіцієнт звукопоглинання:
0,10 для частоти 250-500 Гц;
0,30 для 1000-2000 Гц
- монтуються під будь-які поверхні

Застосування:    
  Легкі безбетонні шумопглинаючи системи не потребують 
стяжок, тому широко застосовуються у випадках: коли про-
блема обмеженої висоти приміщень поєднується з пробле-
мою шумності. 

Монтаж:
1. На бетонну підлогу блоки монтуються за допомогою клей-
цементу, на OSB та дошки клій-піною або дюбелями.
2. Труба прокладається в пазах без спеціальних скоб, стрічок 
тощо (рекомендовано PERT або PEX-a) у пази блоків.
3. Ламінат та паркетна дошка монтуються безпосередньо на 
поверхню сухої теплої підлоги
4. Перед монтажем керамічної плитки обробити поверх-
ню сухих підлог грунтовкою Mapei Eco Prim та вкладати плит-
ку напряму за допомогою клей-цементу Mapei Kerabond T 
замішаному на полімерній суміші Mapei Isolastic, облаш-
тування стяжки взагалі не потрібне. Якщо плитка форматом 
більша ніж 60х60, або менша ніж 25х25 та 30х10 то бажано 
монтувати в шар клей-цементу також армуюуче полотно 
Mapei Mapetex SEL.



AlfaMix Wood -  самонесуча система теплих підлог

   AlfaMix Wood - це унікальний продукт, який являє 
собою одночасно і несуче перекриття і систему 
теплих підлог, товщина яких сягає всього 23 мм. 
Труби 10х1,3мм AlfaMix PERT вже вмонтовані в 
конструкцію (входять у вартість).l
faM

Технічні дані:
- труби 10х1,3мм PERT
- товщина 23 мм 
- розміри 2500х1250 мм
- вага 11,0 кг/м2
- крок 100 мм
- розмір 2,50 м х 1,25 м
- теплова потужність 110 Вт/м2  (темп. пов. + 32С)
- труба 10х1,3 мм тип PERT-1
- монтуються під будь-які фінальні поверхні 

Застосування:    
  AlfaMix Wood - це унікальна самонесуча систе-
ма, яка являє собою одночасно і несуче пере-
криття і систему теплих підлог, товщина яких сягає 
всього 23 мм.AlfaM

Монтаж:
1. Монтаж плит проводити за загально-
будівельними правилами монтажу.  vjyx Wood
2. Труби, діаметром 10 мм, прокладаються в па-
зах без спеціальних скоб, стрічок тощо (реко-
мендовано PERT або PEX-a) у пази блоків.
3. Система збирається за допомогою трійників 
AlfaMix Push-in 20х10x20 (арт. 31519 для труб МП 
та  арт.  31519 для труб PEX). Магістральні тра-
си монтуються трубами 20 мм за принципом 
«Тіхельмана».
3. Ламінат та паркетна дошка монтуються безпо-
середньо на поверхню блоків.
4. Перед монтажем керамічної плитки оброби-
ти поверхню сухих підлог грунтовкою Mapei Eco 
Prim та вкладати плитку напряму за допомогою 
клей-цементу Mapei Kerabond T замішаному на 
полімерній суміші Mapei Isolastic, облаштування 
стяжки взагалі не потрібне. Якщо плитка форма-
том більша ніж 60х60, або менша ніж 25х25 та 
30х10 то бажано монтувати в шар клей-цементу 
також армуюуче полотно Mapei Mapetex SEL.

арт. тип ціна, євро

Стандартний елемент 2500x1250/23мм/труба 10мм 
(крок 100мм)  Alfamix Wood

220,00



AlfaMix Micro - водяні теплі підлоги товщиною 10 мм

   AlfaMix Micro  – це повноцінна система опалення, 
альтернативна класичній. Найтонкіша водяна тепла 
яка виробляється на базі труб діаметром 8 мм. За-
вдяки мінімальній товщині облаштування теплоізоляціі 
не потрібне.

Технічні дані:
- товщина 10 мм 
- розмір 2,50 х 0,80  мм
- вага 8,0 кг/м2
- крок 80 мм
- теплова потужність 110 Вт/м2  (темп. пов. + 32С)
- труба 8,0х1,0 мм тип PERT-1
- монтуються виключно під керамічну плитку
- теплова потужність 110 Вт/м2  (темп. пов. + 31 С)

Застосування:    
  Комплектні мати AlfaMix Micro застосовуються у 
випадках коли потрібно облаштувати водяну теплу 
підлогу при мінімальній товщині, на мінімальній площі 
за мінімальний проміжок часу. Cистема являє собою 
пластикові труби 8х1,0 PERT-1, розкладені змійкою та 
закріплені на спеціальній монтажній сітці шириною 
0,8 м. Система встановлюється просто у шар плит-
кового клею, так як товщина мату всього лише 10 мм. 
Бажано використовувати еластичні типи клею Mapei 
Kerabond T + Isolastic або Mapei Kera ex Extra S1. 
Комплект під’єднується до системи опалення через 
блоки RTL або за допомогою іншого типу регулюучої 
арматури.

Монтаж:
1.  Монтаж тільки на бетонну теплу підлогу.
2.  Розкласти та закріпити мати дюбелями до стяжки.
3.  Додатково закріпити мати клей-цементу полоса-
ми.
4.  Провести гідравлічні випробування.
5.  Монтувати керамічну плитку.



арт. тип ціна, євро

04681 
Гідравлічний сепаратор  ХP MINI DN 25 32кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (611021)

97,00

04682
Гідравлічний сепаратор ХР MINI DN 32 45кВт (при 
dT=20C) в ізоляції  (611022)

102,00

арт. тип ціна, євро

04658
Гідравлічний сепаратор горизонтальний  Mini CPN MIX-
BOX 2 до 55кВт (при dT=20C) в ізоляції (606211)

156,00

арт. тип ціна, євро

04636
Гідравлічний сепаратор CPN 60 - DN 20, 32кВт (при 
dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (605002)

144,00

04638
Гідравлічний сепаратор CPN 70 - DN 25 до 55кВт (при 
dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (606002)

164,00

04665
Гідравлічний сепаратор CPN 100 - DN 32 до 110кВт (при 
dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (607001)

271,00

04666
Гідравлічний сепаратор CPN 100 - DN 40 до 120кВт  
(при dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (607002)

382,00

22762
Гідравлічний сепаратор CPN 120 DN 50 до 220кВт (при 
dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (609001)

528,00

22763
Гідравлічний сепаратор CPN 120 DN 65 до 350кВт (при 
dT=20C) в ізоляції + розпов. + кран (609002)

56800

   Верхня сторона з отвором для датчика температури та вентиляціонного отвору 
(муфта ½в), а нижня сторона - зливне з’єднання (муфта ½в). В комплекті авто-
матичний воздуховідводник ⅜ AFRISO зі зворотнім клапаном ½, погружна гільза 
для датчика температури ½, зливний клапан ½, чотири чугунних штуцери 1» та 
настенні кронштейни.

   Верхня сторона з отвором для датчика температури та вентиляціонного отвору 
(муфта ½в), а нижня сторона - зливне з’єднання (муфта ½в). В комплекті автоматич-
ний воздуховідводник ⅜ AFRISO зі зворотнім клапаном ½, погружна гільза для датчика 
температури ½, зливний клапан ½, чотири чугунних штуцери від DN20 до DN65 та 
настенні кронштейни.

   CPN MINI - DN 25 виготовлена   зі сталі. Завод забезпечений ізоляцією і штуцером 
для датчика температури (муфта 1/2 «). У комплект входить плунжерна втулка для 
підключення датчика температури 1/2».

AlfaMix  - системи монтажу котелен



арт. тип ціна, євро

04659
Колектор двосторонній CN 70 3F DN 25 до 
40кВт (при dT=20C) в ізоляції (606221)

211,00  

04660
Колектор двосторонній CN 70 5F DN 25 до 
40кВт (при dT=20C) в ізоляції (606222)

270,00  

22784
Колектор двосторонній  CN 100 3F DN 25 до 
100кВт (при dT=20C) в ізоляції (626111)

223,00 

04774
Колектор двосторонній  CN 100 5F DN 25 до 
100кВт (при dT=20C) в ізоляції   (626112)

298,00 

04637
Комплект кріплень настінний  L, тільки  для 
колекторов CN70 (605015)

33,00

арт. тип ціна, євро

04701
Колектор С 60  2 конт. DN25 до 45кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (616011)

155,00  

04702
Колектор С 60 3 конт.  DN25 до 45 кВт (при 
dT=20C)  в ізоляції  (616012)

205,00  

04703
Колектор C 60 4 конт.  DN 25 до 45кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (616013)

275,00  

04643
Колектор C 70 2 конт. DN 25 до 55кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (606011)

201,00 

04644
Колектор C 70 3 конт.  DN 25 до 55кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (606012)

248,00 

04645
Колектор C 70 4 конт. DN 25  до 55кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (606013)

334,00 

04646
Колектор C 70 5 конт. DN 25 до 55кВт (при 
dT=20C) в в ізоляції (606014)

427,00 

22791
Колектор C 100 2 конт.  DN 25 до 120кВт 
(при dT=20C) в ізоляції (607011)

247,00 

22792
Колектор C 100 3 конт.  DN 25 до 120кВт 
(при dT=20C) в ізоляції (607012)

328,00 

22793
Колектор C 100 4 конт. DN 25 до 120кВт (при 
dT=20C) в ізоляції (607013)

453,00 

22794
Колектор C 100 5 конт. DN 25 до 120кВт (при 
dT=20C) в ізоляції  (607014)

556,00 

22795
Колектор C 100 6 конт. DN 25 до 120кВт (при 
dT=20C) в ізоляції  (607015)

662,00 

04647
Комплект кріплень настінний Delta для ко-
лекторов C60, С70, С100 (606015)

27,00

Сировина: сталь СТ 37.1      
Максимальна потужність: С60 45кВт (ΔT = 20K); С70 55кВт (ΔT = 20K), 
С100 120кВт (ΔT = 20K)                
Макс темп. 110 ° С
Максимальний тиск: 6 бар

Сировина: сталь СТ 37.1        
Максимальна потужність:  СN70 40кВт (ΔT = 20K); СN100 100кВт (ΔT = 
20K)              
Макс темп. 110 ° С
Максимальний тиск: 6 бар

AlfaMix  - системи монтажу котелен



арт. тип ціна, євро

04653
Насосна група SA 125 DN 25 пряма в 
ізоляції  (без насоса)* (606051)

181,00

арт. тип ціна, євро

04656
Насосна група SMT 125 DN 25 з трьохх. 
зміш. в ізоляції   (без насоса)* (606081)

218,00 

арт. тип ціна, євро

04654
Насосна група SMTC1 125 DN 25 трьохх. 
ручний термозмішувач 35-60С в ізоляції 
(без насоса)* (606071)

284.00

арт. тип ціна, євро

0004664
Насосна група Vertigo VRD 90 DN20 для 
геліосистем  в ізоляції (без насоса) (606560)

310,00

* монтуються на всі колектори DN25

арт. тип ціна, євро

04677 Перепускний клапан T 25  (610002) 41,00 

арт. тип ціна, євро

04651
Зворотній клапан для колектор. C60,CN70, 
C100, CN 100 (606031)

9,00

Відстань між вісями:  125 мм
Максимальна температура: 120 ° С
Максимальний тиск:  8 бар
Установочна довжина насоса: 180 мм
Підключення: 1 дюйм F x 1½ дюйма M

Відстань між вісями:  125 мм
Максимальна температура: 120 ° С
Максимальний тиск:  8 бар
Установочна довжина насоса: 180 мм
Підключення: 1 дюйм F x 1½ дюйма M
Потужність: 35,2 кВт (ΔT 20 ° C)

Відстань між вісями:  125 мм
Максимальна температура:    110 ° С
Максимальний тиск:  8 бар
kvs термостатичний змішувальний клапан  3,4
Регулювання термоклапана  SMTC 35-60 ° С
Установочна довжина насоса: 180 мм

ВІдкриття зворотнього клапану: 350 мм H2O 
Максимальний тиск: 8 бар
Максимальна температура: 110 ° С
Насос: Grundfos UPM3 Solar 15 - 75
Установочна довжина насоса: 130 мм
Розмір ізоляції: 200 х 360 х 210
Відстань між вісями: 90 мм
Підключення: конусне з’єднання для труб Cu Ø 22 мм

AlfaMix  - системи монтажу котелен



AlfaMix  - системи монтажу котелен

   Унікальний продукт по монтажу котелен потужністю до 30 кВт, 
повністю укомплектований, висота 550мм та ширина 350мм  може 
буди змонтований без гідрострілки (у випадку якщо котловий насос з 
автоматичним регулюванням по швидкості).

арт. тип ціна, євро

22799

Блок MIX-BOX 1 (прямий + трьохходовим 
клапаном та електроприводом) з насо-
сом Wilo YonosPara RS15/6, колектором та 
боксом* до 30 кВт (при dT=20C) (604102)

969,00

арт. тип ціна, євро

22801

Блок MIX-BOX 3 (трьохходовий клапан  з 
електроприводом + трьохходовий кла-
пан  з електроприводом) з насосом Wilo 
YonosPara RS15/6, колектором та боксом* 
до 30 кВт (при dT=20C) (604106)

1134,00

арт. тип ціна, євро

22800

Блок MIX-BOX 2 (прямий + з   трьохходо-
вим термозмішувачем) з  насосом Wilo 
YonosPara RS15/6, колектором та  боксом* 
до 30 кВт (при dT=20C) (604104)

886,00

арт. тип ціна, євро

22802
Блок MIX-BOX 4 (прямий + прямий) з насо-
сом Wilo YonosPara RS15/6, колектором та 
боксом* до 30 кВт (при dT=20C) (604108)

808,00

арт. тип ціна, євро

36968 
Блок MIX-BOX 122 (прямий + 2 трьохходових 
клапана з електроприводом) з насосами  
UPM3S Auto 15-60  колектором та боксом* 
до 45кВт (при dT=20C) (604306)

1488,00



арт. тип ціна, євро

33078
Блок MIX P1 (прямий + трьохходовим кла-
паном та електроприводом) без насосів*  
(605100)

 562,00

арт. тип ціна, євро

34641
Блок MIX P2 (прямий + з   трьохходовим 
термозмішувачем) без насосів* (605200)

565,00 

арт. тип ціна, євро

34642
Блок MIX P4 (прямий + прямий) без насосів*
(656021)

480,00 

* зворотній клапан арт. 04651 в комплекті  

    Значною перевагою MIX P є можливість підключення двох котлів на-
пряму, так як вказано на малюнку. Тобто функціонально гідрострілка 
суміщена з колектором, що значно спрощує монтаж.

AlfaMix  - системи монтажу котелен



арт. тип ціна, євро

03541 Електропривід MP 10-230/140 «три точки»  (401011) 82,00

арт. тип ціна, євро

03542 Електропривід MP 05 CR пост. темп. (401050) 240,00

арт. тип ціна, євро

04609
Комплект - змішувач MIX M 3-20 Kvs 8 з электроприводом 
MP 10-230/140 (комплект) (601253)

122,00

04610
Комплект - змішувач MIX M 3-25 Kvs 12 з электроприводом 
MP 10-230/140 (комплект) (601255)

125,00

04611
Комплект - змішувач MIX M 3-32 Kvs 18 з электроприводом 
MP 10-230/140 (комплект) (601257)

132,00

арт. тип ціна, євро

22803 Трьохходовий клапан Mix M3 - 20 Kv 8 (3/4") (601003) 40,00  

22804 Трьохходовий клапан Mix M3 - 25 Kv 12 (1") (601005) 44,00  

   Приводи серії MP 10 відрізняються компактною конструкцією і надійним виконанням. 
Під пластиковим корпусом знаходяться: редуктор з максимальним обертовим мо-
ментом 10 Нм, синхронний двигун, два кінцевих вимикача. Привід MP 10 оснащений 
на заводі 1,5-метровим кабелем 3 x 0,75 мм2 і адаптером A 101 для установки приво-
ду на клапани MIX M, MIX MT і 3F, 4F від WOMIX.
   Привід MP 10 Він призначений для установки на 3 або 4-ходові змішувальні клапани 
до DN 50. За запитом привід може бути встановлений на змішувальні клапани інших 
компаній

   Привід підтримує постійну температуру теплоносія. Вбудований DIP-перемикач 
дозволяє користувачеві вибирати додаткові функції, такі як:
- напрямок обертання приводу,
- мінімальна межа температури - обираний +60 ... 85 ° C,
- максимальна межа температури - +25 ... 45 ° C,
- зміна коефіцієнта реакція.
Для роботи пристрою не потрібні зовнішні регулятори.
Привід має дисплей, на якому відображається поточна температура опалювального 
контура і температура, необхідна якщо вони підлягають зміні

   Змішувальні клапани MIX M використовуються в установках центрального опалення. 
3-ходовий змішувальний клапан в основному використовується для зниження темпера-
тури подачі в опалювальному контурі, наприклад, в системах теплої підлоги. Приводи 
WOMIX MP забезпечують повністю автоматичну роботу клапана

AlfaMix  - системи монтажу котелен



арт. тип ціна, євро

03494 Прес 16х1/2"н  NTM spa (Італія)    2,72

03495 Прес 20х1/2"н NTM spa (Італія)   3,16

03496 Прес 20х3/4"н  NTM spa (Італія)    3,84

03498 Прес 26х3/4"н  NTM spa (Італія)   5,13

03497 Прес 26х1"н NTM spa (Італія)   6,36

03500 Прес 32х1"н NTM spa (Італія)   8,23

03499 Прес 32х1 1/4"н NTM spa (Італія)   14,44

арт. тип ціна, євро

03511 Прес 16х1/2"в NTM spa (Італія) 3,43

03502 Прес 20х1/2"в NTM spa (Італія) 3,89

03503 Прес 20х3/4"в NTM spa (Італія) 4,28

03505 Прес 26х3/4"в NTM spa (Італія)  5,05

03504 Прес 26х1"в NTM spa (Італія) 6,21

03507 Прес 32х1"в NTM spa (Італія) 8,18

03506 Прес 32 х1 1/4" в NTM spa (Італія)   16,89

арт. тип ціна, євро

03510 Прес 16х16 NTM spa (Італія)   3,64

03511 Прес 20х16 NTM spa (Італія)   4,67

03512 Прес 20х20 NTM spa (Італія)   4,74

03513 Прес 26х16 NTM spa (Італія)   6,72

03514 Прес 26х20 NTM spa (Італія)   6,76

03515 Прес 26х26 NTM spa (Італія)   7,34

03516 Прес 32x16 NTM spa (Італія)   9,11

03517 Прес 32х20 NTM spa (Італія)   9,74

03518 Прес 32х26 NTM spa (Італія)   10,46

03519 Прес 32х32 NTM spa (Італія)    11,66

NTM  - металопластикові системи трубопроводів та фітінгу (Італія)

   Підприємство N.T.M. SPA зобов’язане появою своєму засновни-
ку Маріо Тріполі. Маріо Тріполі разом з нинішнім керівним складом 
N.T.M. SPA має найбагатший і тривалим (понад 30 років) досвід роботи 
в проектуванні і виготовленні латунних фітингів; він почав працювати в 
цій галузі в 1978, спочатку в компанії RB RACCORDERIE BRESCIANE SRL, а 
потім, в якості учасника та засновника, в компанії TIEMME RACCORDERIE 
SRL. На базі цього досвіду підприємство N.T.M. SPA є концентрацією всіх 
кращих попередніх досягнень галузі, гарантуючи своїм замовникам 
високу якість, яка досягається за допомогою передових та перевірених 
технологій.

арт. тип ціна, євро

39648 Труба металопластикова 16х2.0мм PEX-c (300м.) 1,22

39649 Труба металопластикова 20х2.0мм PEX-c (100м.) 2,88

39650 Труба металопластикова 26х3.0мм PEX-c (50м.) 5,17

39651 Труба металопластикова 32х3.0мм PEX-c (50м.) 8,00



арт. тип ціна, євро

03536 Прес с нак. гайкою 16х1/2" NTM spa (Італія)   6,23

03530 Прес с нак. гайкою 16х3/4" NTM spa (Італія)   4,34

03531 Прес с нак. гайкою 20х1/2" NTM spa (Італія)     4,29

03532 Прес с нак. гайкою 20х3/4" NTM spa  (Італія)   4,58

03534 Прес с нак. гайкою 26х3/4" NTM spa (Італія)     6,64

03533 Прес с нак. гайкою 26х1" NTM spa (Італія)    7,06

03535 Прес с нак. гайкою 32х1" NTM spa (Італія)   12,56

арт. тип ціна, євро

03669 Уголок пресс 16х1/2"в NTM spa (Італія)   4,46

21031 Уголок пресс 16x3/4"в NTM spa  (Італія)    4,60

03670 Уголок пресс 20х1/2"в NTM spa (Італія)   5,29

03671 Уголок пресс 20х3/4"в NTM spa  (Італія)    6,01

03672 Уголок пресс 26х1"в NTM spa (Італія)   8,50

03673 Уголок пресс 26х3/4"в NTM spa (Італія)   7,84

03674 Уголок пресс 32х1"в NTM spa (Італія)   12,12

арт. тип ціна, євро

03675 Кутник прес 16х1/2"н NTM spa  (Італія)   4,61

03676 Кутник прес  20х1/2"н NTM spa (Італія)    5,27

03677 Кутник прес  20х3/4"н NTM spa (Італія)   5,60

03678 Кутник прес 26х1"н NTM spa  (Італія)   7,87

03679 Кутник прес 26х3/4"н NTM spa (Італія)   7,19

03680 Кутник прес  32х1"н NTM spa (Італія)    11,19

арт. тип ціна, євро

03663 Кутник прес 16х16 NTM spa (Італія)   4,51

03664 Кутник прес 20х20 NTM spa (Італія)   5,90

03665 Кутник прес 26х26 NTM spa (Італія)    8,20

03666 Кутник прес 32х32 NTM spa (Італія)   12,31

арт. тип ціна, євро

03685 Кутник прес з кріпл. 16х1/2"в NTM (Італія)    6,23

03686 Кутник прес з кріпл. 20х1/2"в NTM (Італія)    6,92

03687 Кутник прес з кріпл. 20х3/4"в NTM (Італія)     6,92

15834 Кутник прес з кріпл. 26x3/4" NTM (Італія)    8,30

03689 Кутник двійне настінне 16 х 16 х1/2"в NTM (Італія)      9,90

15787 Кутник двійне настінне 20 х 20 х1/2"в NTM (Італія)    7,73

03526 Планка монтажна 16х1/2" NTM (Італія) 15,13

03553 Планка монтажна (глубока) 16х1/2" NTM (Італія) 15,13

NTM  - металопластикові системи трубопроводів та фітінгу (Італія)



арт. тип ціна, євро

03569 Прес трійник 16х16х16 NTM spa (Італія) 6,83

03570 Прес трійник 20х16х16  NTM spa (Італія) 7,93

03571 Прес трійник 20х16х20  NTM spa (Італія) 8,37

03572 Прес трійник 20х20х16 NTM spa (Італія) 8,28

03573 Прес трійник 20х20х20 NTM spa (Італія) 8,39

03574 Прес трійник 20х26х20  NTM spa (Італія) 11,67

03575 Прес трійник 26x20x16 NTM spa (Італія) 10,66

03576 Прес трійник 26х16х20 NTM spa (Італія) 9,70

03577 Прес трійник 26х16х26 NTM spa (Італія) 10,32

03579 Прес трійник 26х20х20 NTM spa (Італія) 10,18

03580 Прес трійник 26х20х26 NTM spa  (Італія) 10,86

03581 Прес трійник 26х26х20 NTM spa (Італія)  11,67

03582 Прес трійник 26х26х26  NTM spa (Італія) 12,12

03583 Прес трійник 26х32х26 NTM spa (Італія) 15,97

03584 Прес трійник 32x20x26 NTM spa (Італія) 12,83

03585 Прес трійник 32х16х32  NTM spa (Італія) 16,16

03586 Прес трійник 32х20х32 NTM spa (Італія) 15,59

03587 Прес трійник 32х26х26 NTM spa (Італія) 16,54

03588 Прес трійник 32х26х32  NTM spa (Італія) 16,91

03589 Прес трійник 32х32х20 NTM spa (Італія) 14,92

03590 Прес трійник 32х32х26 NTM spa (Італія)  15,16

03591 Прес трійник 32х32х32 NTM spa (Італія) 18,26

03566 Прес трійник  16x20x16 NTM spa (Італія) 7,27

03567 Прес трійник 26x26x16 NTM spa (Італія) 10,76

03568 Прес трійник  26x32x26 NTM spa  (Італія) 18,44

арт. тип ціна, євро

03595 Прес трійник 16х1/2"вх16 NTM spa (Італія) 6,88

03596 Прес трійник 20х1/2"вх20 NTM spa (Італія) 7,84

03597 Прес трійник 20х3/4"вх20 NTM spa (Італія) 8,60

03598 Прес трійник 26х1/2"вх26 NTM spa (Італія) 14,14

03599 Прес трійник 26х3/4"вх26 NTM spa (Італія) 11,39

03600 Прес трійник 32х1"вх32 NTM spa (Італія) 17,98

03601 Прес трійник 32х1/2"вх32 NTM spa (Італія) 14,08

03602 Прес трійник 32х3/4"вх32 NTM spa (Італія) 13,45

арт. тип ціна, євро

03609 Прес трійник 16x1/2"нx16 NTM spa (Італія) 5,35

03610 Прес трійник  20x1/2"нx20NTM spa  (Італія)  6,08

03611 Прес трійник  20x3/4"нx20 NTM spa  (Італія) 6,67

03614 Прес трійник 26х3/4"нх26 NTM spa (Італія) 8,61

03612 Прес трійник 32x1"нx32 NTM spa (Італія) 18,18
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NTM  - металопластикові системи трубопроводів та фітінгу (Італія)



арт. тип ціна, євро

12834 Кран вн.-вн. 1/2" мот. NTM (Італія)  4,23

12837 Кран вн.-вн. 1/2" с ручкой NTM (Італія)  5,63

12845 Кран вн.-вн. 3/4" мот. NTM (Італія)  6,37

12847 Кран вн.-вн. 3/4" с ручкой NTM (Італія)  7,98

12829 Кран вн.-вн. 1" мот. NTM (Італія)  11,03

12831 Кран вн.-вн. 1" с ручкой NTM (Італія)  11,46

12850 Кран вн.-вн.1 1/4"  с ручкой NTM (Італія)  17,79

12849 Кран вн.-вн.1 1/2" с ручкой NTM (Італія)  21,15

12840 Кран вн.-вн. 2"  с ручкой NTM (Італія)  36,73

арт. тип ціна, євро

12860 Кран вн.-нар. 1/2" мот. NTM (Італія)  5,16

12862 Кран вн.-нар. 1/2" с ручкой NTM (Італія)  4,75

12869 Кран вн.-нар. 3/4" мот. NTM (Італія)  7,96

12870 Кран вн.-нар. 3/4" с ручкой NTM (Італія)  7,74

12856 Кран вн.-нар. 1" мот. NTM (Італія)  11,99

12858 Кран вн.-нар. 1" с ручкой NTM (Італія)  11,99

12854 Кран вн.-нар. 1 1/4" с ручкой. NTM (Італія)  18,64

12852 Кран вн.-нар. 1 1/2" с ручкой NTM (Італія)  26,58

12866 Кран вн.-нар. 2" с ручкой NTM (Італія)  43,10

NTM  - кульові крани (Італія)

арт. тип ціна, євро

12893 Кран зі згоном 1/2" мот. NTM (Італія)   6,46

12894 Кран зі згоном 3/4" мот. NTM (Італія)   10,59

12892 Кран зі згоном 1" мот. NTM (Італія)   15,27

12892 Кран зі згоном 1 1/4" мот. NTM (Італія)   28,59

арт. тип ціна, євро

12905 Кран кутовий зі згоном 1/2" мот. NTM (Італія)   11,00

12904 Кран кутовий зі згоном 3/4" мот. NTM (Італія)   16,33

12903 Кран кутовий зі згоном 1" мот. NTM (Італія)   23,37

арт. тип ціна, євро

12809 Кран шар. со шт.  1/2" с мот. NTM (Італія)   6,97

34587 Кран шар. со шт.  3/4" с мот. NTM (Італія)   11,22

12808 Кран шар. со шт. 1"  с мот. NTM (Італія)   20,04

арт. тип ціна, євро

12880 Кран нар.-нар. 1/2" мот. NTM (Італія)   5,65

12881 Кран нар.-нар. 3/4" мот. NTM (Італія)   8,51

12879 Кран нар.-нар. 1" мот. NTM (Італія)   11,71



NTM  - колектори водопостоачання (Італія)

арт. тип ціна, євро

11384 Колектор з вентилями 3/4х2х1/2 НР NTM (черв.) 14,65

11385 Колектор з вентилями 3/4х2х1/2 НР NTM (син.) 14,65

11382 Колектор з вентилями 3/4х3х1/2 НР NTM (черв.) 19,46

11386 Колектор з вентилями 3/4х3х1/2 НР NTM (син.) 19,46

11382 Колектор з вентилями 3/4х4х1/2 НР NTM (черв.) 27,52

11383 Колектор з вентилями 3/4х4х1/2 НР NTM (син.) 27,52

39671 Колектор з вентилями 3/4х5х1/2 НР NTM (черв.) 42,56

32705 Колектор з вентилями 3/4х5х1/2 НР NTM (син.) 42,56

09641 Євроконус 16х1/2  NTM  2,50

35891 Кронштейн колектора 3/4 NTM (комплект) 9,30


