od 15. 3. do 30. 11. 2021

Termostatická hlavice
THERMO GZ08A
M30 x 1,5

Nízký obsah vody v deskových radiátorech umožňuje rychlý ohřev. Pomocí termostatických ventilů dosáhnete maximálně
úsporného provozu při minimální spotřebě
energie.
Estetický vzhled, jednoduchý design
a vysoce kvalitní povrchová úprava zaručují, že deskové radiátory PURMO jsou
i příjemným doplňkem každého interiéru.

+

THERMO SET PLUS VGZ
Kapalinová termohlavice
M30 x 1,5, vekolux
přímý / rohový 3/4“
vč. redukce 1/2“

THERMO SET VGZ
Kapalinová termohlavice
M30 x 1,5, termoventil
1/2“ a uzavírací šroubení
1/2“ v přímém nebo
rohovém provedení

ISO 9001

ISO 9001
Prodloužená záruka 10 let!

Ke každému zakoupenému radiátoru PURMO termostatická hlavice VALVEX nebo VALVEX
SET PLUS - kapalinová termohlavice, vekolux přímý / rohový 3/4“ vč. redukce 1/2“ nebo kompletní set armatur VALVEX - kapalinová termohlavice, termoventil 1/2“a uzavírací šroubení
1/2“ v přímém nebo rohovém provedení

za akční cenu

89 Kč

nebo

249 Kč

nebo

279 Kč

Doporučená cena termohlavice Valvex - 179 Kč/ks, VALVEX set plus - 448 Kč/ks, kompletní set armatur Valvex - 510 Kč/ks. Ceny uvedeny bez DPH (21%).
Kde nás najdete:

CZ

• 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

akce
od 15. 3. do 30. 11. 2021

Zahradní kulový ventil AR 315 V

Kulové ventily AR

1/2“
3/4“

Výtokový kulový ventil s ucpávkou a ocelovou pákou, včetně
rychlospojky

Připojení k radiátorům VK

Kompletní řada plnoprůtočných poniklovaných kulových ventilů s ucpávkou a ocel. páčkou/motýlkem z AL slitiny. Použití
pro vodu: PN 30 – PN 40 / 180°C.
Použití pro plyn: MOP 5-20 / T3.

Kulový rohový ventil AR 345

1/2“x3/8“
1/2“x1/2“
1/2“x3/4“

Vekolux přímý / rohový 3/4“ vč. redukce 1/2“, poniklovaný
Pájecí regulační šroubení přímé / rohové 15x1/2“,
poniklované

Automatický ventil odvzdušňovací AR 330

Automatický ventil odvzdušňovací se zpětnou klapkou,
PN 10 / 110°C

Kulový rohový ventil s keramickou kartuší, bez matice,
provedení chrom

Armatury AR

Kulový ventil se šikmým filtrem a ucpávkou, PN 25 / 95°C.
Šikmý mosazný filtr, PN 25 / 110°C.
Pružinový zpětný ventil, celokovový, PN 10 / 120°C.

• Akce je určena odborným montážním firmám (živnostenské oprávnění) • Vaše nákupní ceny Vám sdělíme na vyžádání

Valvex představuje kvalitu, spolehlivost a kreativní design

