Nová výrobní receptura
HT systému společnosti Gebr.
Ostendorf - OSMA zpracování
plastů, s.r.o.

VÝHODY
robustnější trubky i tvarovky díky
optimalizované receptuře z polypropylenu a
minerálních plniv od renomovaných výrobců
• vyšší stabilita při skladování
• vyšší ochrana proti hluku
• vyšší kruhová tuhost
• vysoká tepelná odolnost do 100°C
• kompletní sortiment trubek, tvarovek a doplňků
• záruka 5 roků

•

Ke každé objednávce HT-SYSTÉMU
PLUS nad 1.000,- Kč bez DPH získáte
praktický dárek - 150g original maziva
OSMA za 1,- Kč.

LEHKÉ A VELMI ODOLNÉ
MATERIÁLY.
Komplexní řešení
spojené s realizací
spolehlivé a kvalitní
kanalizace z plastu.

Akce probíhá od 15. 3. 2021 do VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
Akce je určena pro registrované odborné montážní firmy bez finančních
závazků po lhůtě splatnosti vůči K.T.O. International, spol. s r. o.
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RESISTANCE

VÝHODY
• vysoká pevnost
• pružné chování
• dlouhodobá stabilita
• životnost až 100 let
• chemická odolnost
• odolnost proti oděru
• tolerantnost k sedání terénu
• výborné hydraulické vlastnosti
• 100% těsnost spojů
• spoj nezarůstá kořeny
• vyšší bezpečnost
• hloubky uložení:
až 4 m (sn 4), až 7 m (sn 8)
• široká oblast použití
• snadná inspekce
• rychlá montáž
• snadná pokládka
• ekonomicky výhodná výstavba

Kde
najdete
Kde
nás nás
najdete:

CZ

60°C

100%

Ke každé objednávce systému KG OSMA
DN 110–200 nad 2.000,- Kč bez DPH získáte
praktický dárek - 250g original maziva OSMA
za 1,- Kč.

Akce probíhá od 15. 3. 2021 do VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
Akce je určena pro registrované odborné montážní firmy bez finančních
závazků po lhůtě splatnosti vůči K.T.O. International, spol. s r. o.

:
• Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz • Hradec Králové tel.: +420 770 198 806,
e-mail: hradec@kto.cz • Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz • Semily tel.: +420 481 621 264,
e-mail: semily@kto.cz • Liberec tel: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz • Ostrava tel: +420 596 110 176,
e-mail: ostrava@kto.cz • Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz • Brno tel.: +420 545 233 626,
e-mail: brno@kto.cz

