
Zestawy
Kompania 3D+

Zestawy
Szwadron

Zestawy
Brygada

Zestawy
Kompania

• SKE 2DC+
Condens

• SHE-CDI INOX
• SHE-CD

• Filtroodmulniki
magnetyczne
DRYL

produkty biorące udział w promocji

Tradycja i nowoczesność
(nasze patenty i wzory użytkowe)

Warunki promocji:
za zakup 5 dowolnych
produktów

Koszulka męska

pika interlokowa 100% poliester

• certyfikowany poliester

• szybkoschnący materiał

• idealny do uprawiania sportu
i aktywności fizycznej

• płaskie szwy na ramionach

• ozdobne szwy

•materiał przystosowany do sublimacji
jasne kolory

za zakup 3 dowolnych
produktów

Czapka unisex

nastawialna, czesany twill 100% bawełna

• krój pięciopanelowy

• klejony panel przedni

•wyszywany, lekko zakrzywiony daszek

• haftowane otwory wentylacyjne

• opaska pochłaniająca pot

• rozmiar regulowany za pomocą
mosiężnego klipsa

Promocja od 19.06.2022 do 15.07.2022

• KRE 2D+



• 15 dostępnych wariantów
• wersje z zaworami obrotowymi z siłownikiem lub bez,

z zaworami termostatycznymi do mniejszych i większych
instalacji ogrzewania

• podłogowego oraz uniwersalne/bezpośrednie
• dostępne wersje z pompami DN25 Grundfos, DAB, LFP

lub bez pomp
• uniwersalny rozstaw 125mm, kompatybilny z naszymi sprzęgło-

kolektorami SKE oraz kompaktowymi rozdzielaczami KRE
• ocieplenie EPP w cenie
• wszystkie wersje ze wszystkimi pompami dostępne

w dużych ilościach w magazynie

• 6 dostępnych wariantów zestawów pompowych Szwadron
z dwiema grupami pompowymi

• 10 dostępnych wariantów Szwadronu 3D z trzema grupami
pompowymi

• całość zabudowana w metalową szafkę
• wszystkie elementy połączone hydraulicznie
• złączki Wago dla szybkiego podłączenia elektrycznego
• opatentowany sprzęgło-kolektor SKE 2DC+ Condens do 35kW

w cenie
• dostępny intuicyjny konfigurator doboru zestawów
• krótki termin realizacji

• 42 dostępne warianty zestawów pompowych Kompania
z dwiema grupami pompowymi

• 27 dostępnych wariantów Kompanii 3D z trzema
grupami pompowymi

• bardziej atrakcyjna cena w porównaniu z oddzielnym
zakupem komponentów

• opatentowany sprzęgło-kolektor SKE 2DC+ do 55kW
Condens w cenie

• wszystkie elementy ocieplone formami EPP
• dostępne pompy DN25 Grundfos, DAB lub LFP
• dostępne także wersje bez zabudowanych pomp
• dostępny intuicyjny konfigurator doboru zestawów
• bardzo krótki termin realizacji

LAT
konfigurator
doboru

nasz kanał na
YouTube

Bogaty typoszereg grup pompowych i gotowych zestawów pompowych od polskiego producenta


