
 

 

NAZWA ZDJĘCIE OPIS SYMBOL

CENA 

KATALOGOWA 

NETTO

Kanał elastyczny                                      

Four Season Flex                                   

75/50m.b. (rolka)

Elastyczny przewód wentylacyjny Four Season Flex                                                                                        

● Bardzo dobre własności akustyczne i izolacyjne                                                                                     

● Wewnętrzna powłoka antybakteryjna                                                                  

● Właściwości antystatyczne                                                                   

● Wysoka odporność mechaniczna                                                                                                                                                                

● Atest higieniczny                                                               

● Średnica zewnętrzna: Ø 75 mm                                               

● Średnica wewnętrzna: Ø 61 mm                           

● Wydajność przewodu przy zalecanym przepływie: 30 

m³/h

KE-75/50 800,00 zł

Skrzynka rozprężna                                          

dwu-króćcowa 2x75mm/100mm

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa                                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 2 króćce przyłączeniowe 75 mm                                                                      

●

 

Króciec pod anemostat Ø 100  mm                                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                       

● Wysokość 93 mm

● Szerokość 200 mm                                                      

● Długość 250 mm                                                        

● Kierownica powietrza                            

KSR-2x75/100-OC 127,00 zł

Skrzynka rozprężna                                          

dwu-króćcowa 2x75mm/125mm

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa                                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 2 króćce przyłączeniowe 75 mm                                                                      

●

 

Króciec pod anemostat Ø 125  mm                                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                         

● Wysokość 93 mm

● Szerokość 200 mm                                                      

● Długość 250 mm                                                        

● Kierownica powietrza                            

KSR-2x75/125-OC 127,00 zł

Skrzynka rozprężna                                                

trzy-króćcowa 3x75mm/125mm

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa                                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 3 króćce przyłączeniowe 75 mm                                                                      

●

 

Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                    

● Wysokość 93 mm 

● Szerokość 300 mm                                                        

● Długość 250 mm                                                                                    

●

 

Kierownica powietrza                           

KSR-3x75/125-OC 162,00 zł

Skrzynka rozprężna                           

dwu-króćcowa przelotowa  

2x75mm/125mm

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa                                                                               

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 2 króćce przyłączeniowe 75 mm                                                                      

●

 

Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                            

● Wysokość 170 mm 

● Szerokość 150 mm                                                       

● Długość 200 mm                             

KSR-2x75/P-125-OC 130,00 zł

Skrzynka rozprężna                                                               

trzy-króćcowa przelotowa 

3x75mm/125mm

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa                                                                               

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 3 króćce przyłączeniowe 75 mm                                                                      

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                           

● Wysokość 230 mm 

● Szerokość 160 mm

● Długość 280 mm                                          

KSR-3x75/P-125-OC 165,00 zł

Rozdzielacz przelotowy                          

pięcio-króćcowy 5x75mm/125mm

Rozdzielacz przelotowy rurowy pięcio-króćcowy                                                                  

● Stal ocynkowana                                                                                                                                                 

● Wyjścia 5 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 125 mm                                                                                                               

● Wysokość 150 mm

● Szerokość 500 mm 

● Długość 350 mm                                                                                                                                                       

KRP-5x75/125-OC 460,00 zł

STANDARDY Four Season Flex                                                        
1. USZCZELKI W KOMPLECIE ZE SKRZYNKAMI;                                     
2. WSPORNIKI MONTAŻOWE DO KAŻDEJ SKRZYNKI;                                                                                                                                                              
3. SKRZYNKI ROZDZIELCZE TYPU "ROZDZIELACZ" 

WYTŁUMIANE I USZCZELNIANE NIEPALNĄ MATĄ 
WENTYLACYJNĄ.

Cennik systemu kanałów fi 75 i fi 90



Rozdzielacz rurowy                    

ośmio-króćcowy 8x75mm/160mm

Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wejście 8 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wyjście Ø 160 mm                                                           

● Wysokość 93 mm                                                         

● Szerokość 270 mm

● Długość 540 mm                                                                              

KRR-8x75/160-OC 510,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   ośmio-

króćcowy 8x75mm/160mm

Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy z rewizją i 

przekładanym króćcem przyłaczeniowym DN 160                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 8 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 160 mm                                                                               

● Wysokość 93 mm                                                      

● Szerokość 270 mm                                                   

● Długość 1040 mm                                                                                                                                     

KRR-8x75/160/1040-OC 560,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   

dwunasto-króćcowy 

12x75mm/160mm

Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 12 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 160 mm                                                                 

● Wysokość 93 mm 

● Szerokość 370 mm                                                     

● Długość 740 mm                                                        

KRR-12x75/160-OC 650,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   

dwunasto-króćcowy 

12x75mm/200mm

Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 12 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 200 mm                                                                 

● Wysokość 93 mm

● Szerokość 370 mm                                                     

● Długość 740 mm                                                        

KRR-12x75/200-OC 650,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   

dwunasto-króćcowy 

14x75mm/160mm

Rozdzielacz rurowy czternasto-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 14 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 160 mm                                                                               

● Wysokość 93 mm                                                       

● Szerokość 340 mm                                                   

● Długość 700 mm                                                                                                                                     

KRR-14x75/160-OC 700,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   

dwunasto-króćcowy 

16x75mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący                             

szesnasto-króćcowy                                                          

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 16 x Ø 75 mm                                                                                                             

● Wejście Ø 200 mm                                                       

● Wysokość 93 mm                                                           

● Szerokość 440 mm

● Długość 690 mm                                                                                                                                                            

KRR-16x75/200-OC 750,00 zł

Rozdzielacz rurowy                   

osiemnasto-króćcowy 

18x75mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący                            

osiemnasto-króćcowy                                                          

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 18 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 200 mm                                                            

● Wysokość 93 mm                                                        

● Szerokość 400 mm

● Długość 740 mm                                                                                                                                                                    

KRR-18x75/200-OC 790,00 zł

Rozdzielacz rurowy tłumiący                          

dziesięcio-króćcowy 

10x75mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięcio-króćcowy                                                                  

● Stal ocynkowana                                                                                                  

● Tłumiące kierownice powietrza                                                    

● Wyjścia 10 x Ø 75 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 200 mm                                                                         

● Wysokość 220 mm

● Szerokość 430 mm

● Długość 500 mm                                                                                                                                                      

KRT-10x75/200-OC 600,00 zł

Cennik systemu kanałów fi 75 i fi 90



Rozdzielacz rurowy tłumiący                    

dwunasto-króćcowy 

12x75mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy                                                                           

● Stal ocynkowana                                                                                                  

● Tłumiące kierownice powietrza                                                    

● Wyjścia 12 x Ø 75 mm                                                                                                            

● Wejście Ø 200 mm                                                                        

● Wysokość 220 mm

● Szerokość 430 mm

● Długość 600 mm                                                                                                      

KRT-12x75/200-OC 650,00 zł

Przepustnica regulacyjna z 

tłumikiem akustycznym DN 100

Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym, 

wykonanym z pianki poliuretanowej

● Przepustnica służy do regulowania przepływu powietrza 

oraz tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych 

spadkach ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo 

regulować zmieniając liczbę otwartych otworów w 

przepustnicy 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego 

można zastosować kilka przepustnic

● Przepustnica wykonana jest z elastycznej pianki 

poliuretanowej o bardzo dużej tłumienności. 

Ognioodporność materiału spełnia wymagania normy 

FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi 

elementami przeznaczone są do regulowania przepływu 

powietrza

KPT-100 53,00 zł

Przepustnica regulacyjna z 

tłumikiem akustycznym DN 125

Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym, 

wykonanym z pianki poliuretanowej

● Przepustnica służy do regulowania przepływu powietrza 

oraz tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych 

spadkach ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo 

regulować zmieniając liczbę otwartych otworów w 

przepustnicy 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego 

można zastosować kilka przepustnic

● Przepustnica wykonana jest z elastycznej pianki 

poliuretanowej o bardzo dużej tłumienności. 

Ognioodporność materiału spełnia wymagania normy 

FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi 

elementami przeznaczone są do regulowania przepływu 

powietrza

KPT-125 65,00 zł

Przepustnica regulacyjna z 

tłumikiem akustycznym DN 160

Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym, 

wykonanym z pianki poliuretanowej

● Przepustnica służy do regulowania przepływu powietrza 

oraz tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych 

spadkach ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo 

regulować zmieniając liczbę otwartych otworów w 

przepustnicy 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego 

można zastosować kilka przepustnic

● Przepustnica wykonana jest z elastycznej pianki 

poliuretanowej o bardzo dużej tłumienności. 

Ognioodporność materiału spełnia wymagania normy 

FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi 

elementami przeznaczone są do regulowania przepływu 

powietrza

KPT-160 90,00 zł

Zaślepka DN 75

Zaślepka do zamknięcia niewykorzystanych króćców Ø 

75 mm                                                                         

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Średnica Ø 75 mm                                                                                                                                                                                   

KZ-75 7,80 zł

Uszczelka DN 75

Uszczelka oringowa zakładana na rurę korugowaną - 

zapewnia szczelność połaczenia z króćcem Four Season 

Flex.                                                                                              

● Guma

● Średnica Ø 75 mm                                                                                                                                                                                   

KU-75 6,00 zł

Uszczelka termokurczliwa z klejem 

DN 75

Uszczelka stosowana na połączeniach przewodu Four 

Season Flex ze skrzynką rozprężną lub rozdzielaczem 

rurowym Uszczelki te dzięki wysokiemu współczynnikowi 

skurczu, oraz zastosowaniu kleju termotopliwego 

wewnątrz umożliwiają podczas podgrzewania idealne 

dopasowanie do średnicy kanału i króćców zapewniając 

całkowitą szczelność systemu                                                             

● Średnica Ø 75 mm     

KUT-75 15,00 zł

Złączka DN 75

Złączka do przewodów Four Season Flex                                                                           

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Długość  110 mm                                                        

● Średnica Ø 75 mm                                                                                                                                                                                   

KZŁ-75 8,80 zł

Cennik systemu kanałów fi 75 i fi 90



 
NAZWA ZDJĘCIE OPIS SYMBOL

CENA 

KATALOGOWA 

NETTO

Kanał elastyczny                                   

Four Season Flex                                          

90 mm/50m.b. (rolka)

Elastyczny przewód wentylacyjny Four Season Flex        

● Bardzo dobre własności akustyczne i izolacyjne                                                                                     

● Wewnętrzna powłoka antybakteryjna                                                                  

● Właściwości antystatyczne                                                                   

● Wysoka odporność mechaniczna                                                                                                                                                                

● Atest higieniczny                                                               

● Średnica zewnętrzna: Ø 90 mm                                             

● Średnica wewnętrzna: Ø 75 mm

● Wydajność przewodu przy zalecanym przepływie: 45 

m³/h

KE-90/50 1 100,00 zł

Skrzynka rozprężna              jedno-

króćcowa 1x90mm/125mm

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa                                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 1 króciec przyłączeniowy 90 mm                                                                      

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm                              

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                         

● Wysokość 105 mm

● Szerokość 160 mm                                                       

● Długość 270 mm                                                          

● Kierownica powietrza                            

KSR-1x90/125-OC 144,00 zł

Skrzynka rozprężna              jedno-

króćcowa 1x90mm/125mm

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa przelotowa                                                                               

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 1 króćiec przyłączeniowy 90 mm                                                                      

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                               

● Wysokość 190 mm

● Szerokość 150 mm                                                     

● Długość 150 mm                                           

KSR-1x90/P-125-OC 144,00 zł

Skrzynka rozprężna                                          

dwu-króćcowa 2x90mm/125mm

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa                                                                                

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 2 króćce przyłączeniowe 90 mm                                                                      

●

 

Króciec pod anemostat Ø 125  mm                                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm 

● Wysokość 105 mm

● Szerokość 200 mm                                                      

● Długość 250 mm                                                        

● Kierownica powietrza                            

KSR-2x90/125-OC 185,00 zł

Rozdzielacz rurowy tłumiący                                            

sześcio-króćcowy 6x90mm/160mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący sześcio-króćcowy                                                                                                    

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 6 x Ø 90 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 160 mm                                                                        

● Wysokość 240 mm

● Szerokość 300 mm                                                      

● Długość 320 mm                                                          

KRT-6x90/160-OC 500,00 zł

Rozdzielacz rurowy tłumiący                                           

ośmio-króćcowy 8x90mm/160mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący ośmio-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 8 x Ø 90 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 160 mm                                                                  

● Wysokość 240 mm

● Szerokość 400 mm                                                          

● Długość 320 mm                                                                                                      

KRT-8x90/160-OC 550,00 zł

Rozdzielacz rurowy tłumiący                                           

dziesięcio-króćcowy 

10x90mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący dziesięcio-króćcowy                                                               

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 10 x Ø 90 mm                                                                                                             

● Wejście Ø 200 mm                                                                   

● Wysokość 240 mm

● Szerokość 500 mm                                                      

● Długość 320 mm                                                                                                                                                                                       

KRT-10x90/200-OC 600,00 zł

Rozdzielacz rurowy tłumiący                                            

dwunasto-króćcowy 

12x90mm/200mm

Rozdzielacz rurowy tłumiący dwunasto-króćcowy                                                                      

● Stal ocynkowana                                                        

● Tłumiące kierownice powietrza                                                                                                   

● Wyjścia 12 x Ø 90 mm                                                                                                             

● Wejście Ø 200 mm                                                                

● Wysokość 240 mm

● Szerokość 600 mm                                                       

● Długość 320 mm                                                                                                                                                                             

KRT-12x90/200-OC 650,00 zł

Zaślepka DN 90

Zaślepka do zamknięcia niewykorzystanych króćców Ø 

90 mm                                                                         

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Średnica Ø 90 mm                                                                                                                                                                                   

KZ-90 8,60 zł

Uszczelka DN 90

Uszczelka oringowa zakładana na rurę korugowaną - 

zapewnia szczelność połaczenia z króćcem Four Season 

Flex.                                                                                              

● Guma

● Średnica Ø 90 mm                                                                                                                                                                                   

KU-90 6,50 zł

Uszczelka termokurczliwa z klejem 

DN 90

Uszczelka stosowana na połączeniach przewodu Four 

Season Flex ze skrzynką rozprężną lub rozdzielaczem 

rurowym Uszczelki te dzięki wysokiemu współczynnikowi 

skurczu, oraz zastosowaniu kleju termotopliwego 

wewnątrz umożliwiają podczas podgrzewania idealne 

dopasowanie do średnicy kanału i króćców zapewniając 

całkowitą szczelność systemu                                                             

● Średnica Ø 90 mm     

KUT-90 16,50 zł

Złączka DN 90

Złączka do przewodów Four Season Flex                                                                           

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Długość 110 mm                                                         

● Średnica Ø 90 mm                                                                                                                                                                                   

KZŁ-90 14,00 zł

Cennik systemu kanałów fi 75 i fi 90



Cennik systemu kanałów fi 63

Kanał elastyczny

63 mm/50m.b. (rolka)

Elastyczny przewód wentylacyjny KE                                                                         

● Bardzo dobre własności akustyczne i izolacyjne                                                                                     

● Wewnętrzna powłoka, która zapewnia antybakteryjność 

i antygrzybiczność                                                                  

● Właściwości antystatyczne                                                                   

● Wysoka odporność mechaniczna                                                                                                                                                                

● Atest higieniczny                                                               

● Średnica zewnętrzna: Ø 63 mm                            

● Średnica wewnętrzna: Ø 51 mm                           

● Wydajność przewodu przy zalecanym przepływie: 22 m³/h

KE-63/50 700,00 zł

Skrzynka rozprężna                              

dwu-króćcowa 

2x63mm/125mm

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa 

● Stal ocynkowana                                                                                                                                     

● 2 króćce przyłączeniowe 63 mm                                                                      

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                    

● Wysokość 84 mm                                                             

● Szerokość 200 mm                                                                                 

● Długość 180 mm                                                                     

● Kierownica powietrza                  

Skrzynka rozprężna                

trzy-króćcowa 

3x63mm/125mm

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa

● Stal ocynkowana

● 3 króćce przyłączeniowe 63 mm

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm                               

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                 

● Wysokość 84 mm                                                   

● Szerokość 255 mm                                                           

● Długość 180 mm                                                               

● Kierownica powietrza                  

KSR-2x63/125-OC 127,00 zł

KSR-3x63/125-OC 150,00 zł

Rozdzielacz rurowy 

8x63mm/160mm

Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                               

● Wyjścia 8 x Ø 63 mm                                                                                                                                

● Wejście Ø 160 mm                                                                                                                                                                                                   

● Wysokość 84 mm                                                 

● Szerokość 340 mm                                                                

● Długość 200 mm                                              

KRR-8x63/160-OC 459,00 zł

Rozdzielacz rurowy 

(kwadratowy) 

12x63mm/200mm

Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy (w kwadracie)                                                               

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 12 x Ø 63 mm                                                                                                              

● Wejście Ø 200 mm                                          

● Wysokość 84 mm                                                 

● Szerokość 293 mm                                                            

● Długość 293 mm                                                                      
KRRKW-12x63/200-OC 550,00 zł

Rozdzielacz rurowy 

(prostokątny) 

12x63mm/160mm

Rozdzielacz rurowy dwunasto-króćcowy                                                                         
● Stal ocynkowana                                                                                                      
● Wyjścia 12 x Ø 63 mm                                                                                                              
● Wejście Ø 160 mm                                                                                                                                                                                                           
● Wysokość 84 mm                                                 
● Szerokość 544 mm                                                                 
● Długość 283 mm                                                                      

Rozdzielacz rurowy 

18x63mm/200mm

Rozdzielacz rurowy osiemnasto-króćcowy                                    

● Stal ocynkowana                                                                                                      

● Wyjścia 18 x Ø 63 mm                                                                                                             

● Wejście Ø 200 mm                                                                    

● Wysokość 84 mm                                                 

● Szerokość 544 mm                                                            

● Długość 283 mm                                                                                                                         

KRR-12x63/160-OC 550,00 zł

KRR-18x63/200-OC 711,00 zł



Tłumik akustyczny 

z regulacją DN 100

Tłumik akustyczny z regulacją, wykonany z pianki poliuretanowej

●  Służy do tłumienia hałasu oraz  regulowania przepływu powietrza 

w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych spadkach 

ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo regulować 

zmieniając liczbę otwartych otworów 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego można 

zastosować kilka tłumików akustycznych

● Wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej o bardzo dużej 

zdolności tłumienia. Ognioodporność materiału spełnia wymagania 

normy FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi elementami 

przeznaczone są do regulowania przepływu powietrza

KPT-100 53,00 zł

Tłumik akustyczny

z regulacją DN 125

Tłumik akustyczny z regulacją, wykonany z pianki poliuretanowej

●  Służy do tłumienia hałasu oraz  regulowania przepływu powietrza 

w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych spadkach 

ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo regulować 

zmieniając liczbę otwartych otworów 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego można 

zastosować kilka tłumików akustycznych

● Wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej o bardzo dużej 

zdolności tłumienia. Ognioodporność materiału spełnia wymagania 

normy FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi elementami 

przeznaczone są do regulowania przepływu powietrza

KPT-125 65,00 zł

Tłumik akustyczny

z regulacją DN 160

Tłumik akustyczny z regulacją, wykonany z pianki poliuretanowej

●  Służy do tłumienia hałasu oraz  regulowania przepływu powietrza 

w instalacjach wentylacyjnych 

● Zapewnia niski poziom hałasu nawet przy dużych spadkach 

ciśnienia 

● Ciśnienie oraz przepływ powietrza można łatwo regulować 

zmieniając liczbę otwartych otworów 

● W celu uzyskania większego tłumienia akustycznego można 

zastosować kilka tłumików akustycznych

● Wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej o bardzo dużej 

zdolności tłumienia. Ognioodporność materiału spełnia wymagania 

normy FMVSS-302, stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym 

● Fabrycznie wykonane otwory z wyjmowanymi elementami 

przeznaczone są do regulowania przepływu powietrza

KPT-160 90,00 zł

Zaślepka DN 63

Zaślepka do zamknięcia niewykorzystanych króćców Ø 63 mm                                                                         

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Średnica Ø 63 mm                                                                         
KZ-63 7,00 zł

Uszczelka DN 63

Uszczelka oringowa zakładana na rurę korugowaną - zapewnia 

szczelność połączenia z króćcem.                                                                                              

● Guma                                                                    

● Średnica Ø 63 mm                  

KU-63 5,60 zł

Uszczelka termokurczliwa 

z klejem DN 63

Uszczelka stosowana na połączeniach przewodu KSM ze skrzynką 

rozprężną lub rozdzielaczem rurowym Uszczelki te dzięki wysokiemu

 współczynnikowi skurczu, oraz zastosowaniu kleju termotopliwego 

wewnątrz umożliwiają podczas podgrzewania idealne dopasowanie 

do średnicy kanału i króćców zapewniając całkowitą szczelność 

systemu                                                             

● Średnica Ø 63 mm     
KUT-63 15,00 zł

Złączka DN 63

Złączka do przewodów KSM                                                                           

● Tworzywo sztuczne                                                                    

● Długość  110 mm                                                        

● Średnica Ø 63 mm                                                                                                                                                                                   
KZŁ-63 7,90 zł

Cennik systemu kanałów fi 63



Kanał płaski  Flat 20m.b.

● Kanał płaski Flat jest idealny do komfortowej dystrybucji powietrza 

● Wykonanie: polietylen PE z wewnętrzną powłoką antybakteryjną 

i antystatyczną     

● Kolor zew/wew: niebieski / biały                   

● Wymiary zewnętrzne kanału szer/wys.: 133 / 53 mm                                                                                    

● Kanał pakowany w krąg 20mb 

● Strumień przepływu powietrza do 45 m3/h 

● Gładka powierzchnia wnętrza kanału wentylacyjnego zapewniająca 

niskie opory przepływu powietrza oraz łatwość czyszczenia 

● Płaska konstrukcja kanału Flat tj. 53 mm wysokości pozwala 

na oszczędność miejsca instalacji w podłodze, w ścianie lub suficie

FLAT FD-20 1300,00 zł

Rozdzielacz rurowy FLAT 

ośmio-króćcowy z podłączeniem 

DN 200 mm

Rozdzielacz rurowy z ośmioma wyjściami do podłączenia płaskich 

elastycznych kanałów FLAT FD i jednym przyłączem głównym.                                                                                                                   

● Stal ocynkowana                                                                                                                                                     

● Wyjścia 8 x FLAT                                                                                                                

● Wejście Ø 200 mm                                                                                                             

● Szerokość 315 mm                                                                        

● Długość 315 mm                                               

● Wysokość 56 mm                                                        

FLAT RR-8 530,00 zł

Rozdzielacz rurowy FLAT

sześcio-króćcowy z podłączeniem 

DN 200 mm

Rozdzielacz rurowy z sześcioma wyjściami do podłączenia płaskich 

elastycznych kanałów FLAT FD i jednym przyłączem głównym. 

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 6 x FLAT

● Wejście Ø 200 mm

● Szerokość 315 mm

● Długość 315 mm

● Wysokość 56 mm  

FLAT RR-6 470,00 zł

Rozdzielacz rurowy FLAT

sześcio-króćcowy bez podłączenia

Rozdzielacz rurowy z sześcioma wyjściami do podłączenia płaskich 

elastycznych kanałów FLAT FD, bez przyłącza głównego. 

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 6 x FLAT  

● Szerokość 315 mm

● Długość 315 mm

● Wysokość 56 mm                                                                                                               

FLAT RB-6 460,00 zł

Rozdzielacz rurowy FLAT

cztero-króćcowy narożny 

z podłączeniem DN 200 mm

Rozdzielacz rurowy narożny  z czterema wyjściami do podłączenia 

płaskich elastycznych kanałów  FLAT FD i jednym przyłączem 

głównym.              

● Stal ocynkowana                                                                    

● Wyjścia 4 x FLAT mm 

● Wejście Ø 200 mm                                                       

● Szerokość 315 mm  

● Długość 315 mm 

● Wysokość 56 mm                                                          

FLAT RN-4 395,00 zł

Rozdzielacz rurowy FLAT

cztero-króćcowy z podłączeniem 

DN 160 mm

Rozdzielacz rurowy z czterema wyjściami do podłączenia płaskich 

elastycznych kanałów FLAT FD i jednym przyłączem głównym.

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 4 x 133/53  mm                                                                                

● Wejście Ø 160 mm                                                                                                                                                             

● Szerokość 315 mm                                                                

● Długość 315 mm                                                

● Wysokość 56 mm                                                                                                                

FLAT RR-4 395,00 zł

Skrzynka rozprężna FLAT

dwu-króćcowa z podejściem 

pod zawór wentylacyjny 

DN 125mm

Skrzynka rozprężna z dwoma przyłączami do podłączenia płaskich 

elastycznych kanałów  FLAT FD i jednym przyłączem pod zawór

wentylacyjny Ø 125.

● Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa

● Stal ocynkowana  

● 2 króćce przyłączeniowe FLAT

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                                                                                                                        

FLAT SR-2 210,00 zł

Skrzynka rozprężna FLAT

jedno-króćcowa 90st. 

z podejściem pod zawór 

wentylacyjny DN 125mm

Skrzynka rozprężna z jednym pojedynczym przyłączem 

(pod katem 90st.) do podłączenia płaskich elastycznych kanałów 

FLAT FD i jednym przyłączem pod zawór wentylacyjny Ø 125 mm                                        

● Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa

● Stal ocynkowana

● 1 króciec przyłączeniowy FLAT

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                                                                         

FLAT SR-1 160,00 zł

Skrzynka rozprężna FLAT

dwu-króćcowa 90st. 

z podejściem pod zawór

wentylacyjny DN 125mm

Skrzynka rozprężna z dwoma przyłączami dla  płaskich elastycznych 

kanałów  FLAT FD i jednym przyłączem pod zawór 

wentylacyjny Ø 125 mm                                        

● Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa                                  

● Stal ocynkowana  

● 2 króćce przyłączeniowe FLAT

● Króciec pod anemostat Ø 125 mm

● Długość przyłącza pod anemostat 320 mm                                                                                                                                                                        

FLAT SR-1+1 170,00 zł

Rozdzielacz rurowy                    

ośmio-króćcowy 

8x63mm / 50x200mm

Rozdzielacz rurowy ośmio-króćcowy

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 8 x Ø 63 mm

● Wejście 50 x 200 mm

● Wysokość 84 mm

● Szerokość 340 mm

● Długość 200 mm                                                                              
KL8x63/50x200 480,00 zł

Rozdzielacz rurowy

sześcio-króćcowy 

6x75mm/50x200mm

Rozdzielacz rurowy sześcio-króćcowy 

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 6 x Ø 75 mm

● Wejście 50 x 200 mm 

● Wysokość 91 mm

● Szerokość 400 mm

● Długość 200 mm                                                                              
KL6x75/50x200 530,00 zł

Rozdzielacz rurowy                    

trzy-króćcowy 

3xFLAT/50x200mm

Rozdzielacz rurowy trzy-króćcowy                                   

● Stal ocynkowana                                                

● Wyjścia 3 x FLAT                                                                                                      

● Wejście 50 x 200 mm                                                                                                                                                                          

● Wysokość 53 mm                                                                              

● Szerokość 500 mm                                                                     

● Długość 200 mm                                                                                                                          
FLAT SR-3/50x200 500,00 zł

Cennik systemu kanałów płaskich FLAT



Rozdzielacz rurowy

sześcio-króćcowy 

6xFLAT/50x200mm

Rozdzielacz rurowy sześcio-króćcowy

● Stal ocynkowana

● Wyjścia 6 x FLAT

● Wejście 50 x 200 mm

● Wysokość 53 mm 

● Szerokość 590 mm

● Długość 200 mm                                                
FLAT SR-6/50x200 550,00 zł

Kanał płaski 

50x200 / 1mb OC

Kanał płaski 50x200  

● Stal ocynkowana                                             

KP-50x200 65,00 zł

Złączka 50x200 

Złączka 50x200 

● Stal ocynkowana 

ZV-50x200 15,00 zł

Kolano 50x200 (poziome)

Kolano 

● Stal ocynkowana 
KO-POZIOM 50x200 / 15st.                         

KO-POZIOM 50x200 / 30st.              

KO-POZIOM 50x200 / 45st.               

KO-POZIOM 50x200 / 90st.          

54,00 zł

Kolano 50x200 (pionowe)

Kolano  

● Stal ocynkowana 

KO-PION 50x200 / 15st.                         

KO-PION 50x200 / 30st.               

KO-PION 50x200 / 45st.               

KO-PION 50x200 / 90st.          

54,00 zł

Kształtka / przejście 

z rury spiro DN 160  

na kanał płaski 50x200                          
Kształtka / przejście rury spiro na kanał płaski

● Stal ocynkowana 
KL-160/50x200 150,00 zł

Kolanko FLAT 90° 

(przyścienne)

Kolano 90 stopni - poziome, z tworzywa sztucznego do podłączenia 

kanału powietrznego  FLAT FD.                                                                      

● Umożliwia profilowanie przebiegu trasy kanałów 

wentylacyjnych  FLAT FD.                                                                     

● Stal ocynkowana

FLAT KP 90 45,00 zł

Kolanko FLAT 90° 

(pionowe)

Kolano 90 stopni - pionowe, z tworzywa sztucznego do podłączenia 

kanału powietrznego  FLAT FD.                                                                         

● Umożliwia profilowanie przebiegu trasy kanałów wentylacyjnych  

FLAT FD (np. ściana - podłoga).                                                                                                     

● Stal ocynkowana    FLAT KS 90 36,00 zł

Złaczka FLAT ZK

Złączka do łączenia kanału powietrznego- FLAT FD                                                                                                               

● Stal ocynkowana                                                                                                                                                                                                                                                                           

FLAT ZK PLUS 26,00 zł

Złaczka FLAT 180°

Złączka umożliwiająca obrócenie kanału powietrznego  FLAT FD 

o 180 stopni 

● Materiał PP (polipropylen)

FLAT KR 180 83,00 zł

Zaślepka płaska FLAT

Zaślepka do zamknięcia niewykorzystanych przyłączy rozdzielacza                                                                                                

● Tworzywo sztuczne

FLAT ZP 13,70 zł

Obejma mocująca FLAT

Obejma mocująca kanał  FLAT FD                         

● Stal ocynkowana

FLAT OM 9,20 zł

Taśma wytłumiająca FLAT

Taśma wytłumiająca stosowana

jest pod przewody  FLAT                          

● grubość: 5mm                       

● szerokość: 15cm               

● pakowanie: 50mb FLAT TW 38,00 zł

Cennik systemu kanałów płaskich FLAT
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