VODA PLYN
KÚRENIE

Váš partner pre kúrenie,
vodu, inštalačný materiál,
plyn a sanitárnu techniku

NÁRADIE
ZA PODLAHOVKU

100 €

PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE S KVIP

die
na nára
DeWALT

Za každých 5 km zakúpených podlahových trubiek Herz,
Uponor alebo FV-Plast (možná kombinácia) získate 100 €
na nákup náradia značky DeWALT!

www.kvip.sk

VODA PLYN
KÚRENIE

Váš partner pre kúrenie,
vodu, inštalačný materiál,
plyn a sanitárnu techniku

INŠTALUJTE PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE SPOLU S KVIP
Za každých 5 km u nás zakúpených vybraných podlahových
trubiek Herz, Uponor alebo FV-Plast získate 100 € na nákup
náradia značky DeWALT z ich aktuálne platného katalógu
v cenníkových cenách!
Uvedené rúrky je možné kombinovať. Získané body si uplatníte
na Vašej pobočke KVIP alebo u obchodného zástupcu, ktorému
nahlásite Vami vybrané náradie. Body si môžete kumulovať a získať
tak i náradie vyššej obstarávacej ceny až do ukončenia akcie.
Do programu sa započítava iba tovar uhradený v lehote splatnosti.
Akcia je platná od 1. 5. do 31. 12. 2018. Spoločnosť KVIP
si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu podmienok počas
programu.

rúrka

obj. kód

názov a popis

HZ 3D16020

HERZ - Plasthliníková rúrka 16×2 PE-RT, viacvrstvová, testovaná so systémom
HERZ PipeFix, pre lisované tvarovky alebo závitové spoje, dodávaná v kotúči,
použitie: vykurovacie, chladiace systémy a rozvody pitnej vody, kotúč 200 m

HZ 3D16060

HERZ - Plasthliníková rúrka 16×2 PE-RT, kotúč 400 m

HZ UV520435

HERZ-LINE PE-RT 16×2, 5-vrstvová rúrka, s ochrannou vrstvou EVOH
zabraňujúcou difúzii kyslíka podľa DIN 4726, kotúč 240 m, červená

HZ UV520438

HERZ-LINE PE-RT 16×2, 5-vrstvová rúrka, kotúč 480 m

HZ 3J15015

HERZ - Plastová rúrka 15×1,5 PB HERZLINE, rúrka z polybuténu, kotúč 300 m,
použitie: vykurovacie systémy, systémy plošného vykurovania

UPN 1013371

Uponor - MLCP (plastohliníková) rúrka 16×2, kotúč 200 m, odolná voči difúzii
kyslíka, použitie: pre rozvodné potrubia, stúpajúce potrubia, inštalatérske
prípojky a prípojky radiátorov

FV AA130016200

FV-Plast - FV THERM MULTIPERT-AL rúrka 16×2, kotúč 200 m, materiál PE-RT/
EVOH/PE-RT, 5-vrstvová konštrukcia, dlhodobá životnosť a dokonalá tesnosť
kyslíkovej bariéry z EVOH, T max 95 °C, použitie: pre podlahové vykurovacie
a chladiace systémy, stropné a stenové, aj ako rozvody k radiátorom

FV AA130016400

FV-Plast - FV THERM MULTIPERT-AL rúrka 16×2, kotúč 400 m

