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Titāns-ūdens apsildei ar malku
Kurtuve no 8 mm bieza metāla Staļ.-3 350x350x(500+50).
Ūdens boileris-tvertne no nerūsējošā metāla ( ASDNI 321 S ) Ǿ 330 mm S1,5 (biezums) ar caurejošu dūmeņa
cauruli. Var iegādāties atsevišķi kurtuvi un ūdens tvertni.
Ja Jūs izvēlēsieties titānu ar nerūsējušo tvertni un NEKURINĀSIET BEZ ŪDENS, tad tas kalpos Jums gandrīz mūžīgi.
Ar PVN
Ūdens sildītājs ar malku -‘’ Titāns”
komplekts vannas istabai ar ūdens
komplekta gabarīti
tvertni (100l) no nerūsējošā metāla
Ir noliktavā
738

Cena

350 x 350 x 1920 augstums
400 x 400 x 1920 augstums

Ūdens sildītājs ar malku -‘’ Titāns”
komplekts vannas istabai ar ūdens
tvertni (175l) no nerūsējošā metāla
Ūdens sildītājs ar malku -‘’ Titāns”
vannas istabai kurtuve ar ūdens tvertni
(100 l) vienā korpusā
no nerūsējošā metāla
Titāns pēc grieķu parauga
Kurtuve 400 x 400 x H450 + 50 mm
Kopējais H=1550+70

Ūdens sildītājs ar malku -‘’ Titāns”
vannas istabai
komplekts ar ūdens tvertni (100 l) no
melnā metāla
Atsevišķi ūdens tvertne
(100 l) no nerūsējošā met.
Atsevišķi ūdens tvertne
(175 l) no nerūsējošā met.
Atsevišķi ūdens tvertne
(100 l) no melnā metāla

komplekta gabarīti
450 x 450 x 1920 augstums
Apakšējās stīpas ārējais diametrs
175 l ø 370 mm
korpusa gabarīti Ǿ 330 x 1660
augst.
H –1520 mm (+140 mm izeja
dūmenim) S1,5 /dūmenim
Ǿ110,3/114,3 S2
250 mm (max malkas garums)
Boileris ø 350, H 1060, 70 l tilpums.

892.98

768

929.28

Ir noliktavā

918

1110.78

Ir noliktavā

649

785.29

Pēc pasūtījuma

Dumvada caurules ārējais ø
89.5mm x biez. 2 mm

559

komplekta gabarīti
350 x 350 x 1920 augstums

588

400 x 400 x 1920 augstums

Ǿ 330; H –1300 mm (+70 mm izeja
dūmenim) S1,5 /dūmenim S2
Ǿ110,3/114,3
Apakšējās stīpas ārējais ø 310 mm
Ǿ 430; H –1300 mm (+70 mm izeja
dūmenim) S 1,5 /dūmenim S2
Ǿ110,3/114,3
Apakšējās stīpas ārējais ø 370 mm
Ǿ 330; H –1300 mm(+70 mm izeja
dūmenim),S3 /dūmenim Ǿ105 S4

676.39

Pēc pasūtījuma

711.48
Pēc pasūtījuma

618

747.78

419

506.99

529

640.09

269

325.49

319
349

385.99

389

470.69

Ir noliktavā

Ir noliktavā

Pēc pasūtījuma

Atsevišķi kurtuve bez boilera
Kurtuves augšējā apļa ø315mm –100L
Kurtuves augšējā apļa ø380mm –175L

350 x 350 x H 550 x S8, 65 kg

Līkums ar šīberi ieejai skurstenī
nerūsējošā metāla
Līkums 90⁰

Iekšējie pleci uz augšu 380 mm
Uz sānu 260 mm

69

83.49

Ir noliktavā

No boilera dūmeņa zeja uz sānu

69

83.49

Pēc pasūtījuma

400 x 400 x H 550 x S8, 75 kg
450 x 450 x H 550 x S8, 85 kg

422.29

Ir noliktavā

Standartā boilerus izgatavo no nerūs. metāla AISI 304, bet ja ūdens sistēmā ir ar paaugstinātu hlora saturu,
tad nepieciešams ķīmiski izturīgais ner. met. AISI 316 L, kas palielina boilera cenu par 30% .

Informācija: 29476312; 28365351, e-pasts: kadikiarv@gmail.com, mājas lapa: www.kadiki-arv.lv
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