TM 32, TMW 32,
TMR 32, TSW 32/8
Ponorné kalové čerpadlá

TP 75 , TPI 1200, TPR 350
Ponorné kalové čerpadlá
so zvýšenou úžitkovou hodnotou

HiSewlift 3, DrainLift S,
HiDrainlift 3, Plavis

Prečerpávače kondenzátu, splaškov a fekálií

Zariadenie za stojacu toaletnú misu typu HiSewlift 3
prečerpávač za WC + 3 vstupy - pisoár, bidet,
umývadlo, sprcha. Rada HiDrainlift 3 prečerpávač
splaškov pre kúpeľňu a kuchyňu. 3 vstupy umývadlo, sprcha, vaňa, bidet, práčka, drez,
umývačka, výlevka. DrainLift S prečerpávacie
zariadenie odpadových vôd obsahujúce fekálie.
Dodávka obsahuje box s čerpadlom, spínací prístroj
s alarmom, spätnou klapkou, tesnenie
s kompenzátorom. Prítok DN100, výtlak DN80.
Plavis 013 je nový, úsporný a tichý prečerpávač
kondenzátu so strážením hladiny pomocou
elektród.
Plus: HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé čerpanie
média až v teplote 75°C. HiSewlift 3 je zariadenie
s rezacím nožom pomáhajúcim čerpanie fekálií.
Obe zariadenia sú vybavné pachovým filtrom
s aktívnym uhlím. Zariadenie je pripravené
k okamžitému použitiu. Typ DrainLift S je riešením
pre kompletný byt či menšiu nehnuteľnosť. Prečerpávač kondenzátu Plavis zabezpečuje dlhodobú
a spoľahlivú prevádzku s malou spotrebou energie.

Ponorné kalové čerpadlá pre využitie
v domácnosti. Konštrukcia z nehrdzavejúcich
materiálov, vrátane zabudovanej ochrany
motora, plavákového spínača a 3m kábla so
zástrčkou (TSW 32/8 - 10m). Mimo typ TM
32/7 sú vybavené aj spätnou klapkou.

Špeciálne vírivé koleso umožňuje čerpanie
znečistenej vody a príležitostné čerpanie fekálií
do maximálnej veľkosti nečistôt 30 a 35mm.
Typ TPR 350 je určený pre čerpanie znečistenej
vody s maximálnou veľkosťou nečistôt 2mm.
Čerpadlá majú plavákové spínače, zabudovanú
ochranu proti preťaženiu a napájací kábel
vrátane zástrčky.

Plus:
Prevedenie
TM(S)W
disponuje
odpojiteľným vírením zlepšujúcim čerpanie
sedimentov z jímky. Verzia TMR vie odsať
hladinu na minimálnu výšku 2mm. Pri variante
TSW je vnútorný plášť z nerezovej ocele odolný
proti mechanickému a chemickému zaťaženiu.

Plus: Robustné materiály a konštrukcie
upchávok pri typoch TP (liatinové) a TPI
(nerezové obežné koleso) zabezpečujú
výbornú mechanickú a chemickú odolnosť
a tým aj dlhú živostnosť výrobkov. Verzia TPR
umožňuje čerpanie jímok a podláh s malou
hĺbkou
zostatkovej
vody
2mm.

TYP

HMAX

QMAX

Cena

TYP

HMAX

QMAX

TM 32/7
Obj. č. 4048412
TMW 32/8
Obj. č. 4048413
TSW 32/8
Obj. č. 6045167
TMR 32/8
Obj. č. 4145325

7m

8 m /h

109,-

9,5 m

15 m /h

299,-

TYP

HMAX

QMAX

8m

10 m /h

117,-

TP 75 EM
Obj. č. 2865142
TPI 1200 EM
Obj. č. 2865141
TPR 350 S
Obj. č. 2865541

9,5 m 18,2 m3/h

310,-

Plavis 013 C
Obj. č. 2544142
HiSewlift 3 3-35
Obj. č. 4191677
HiDrainlift 3 3-35
Obj. č. 4191679
DrainLift S 1/6 M RV
Obj. č. 2544876

4,5 m

300 l/h

65,-

8m

5 m /h

332,-

7 m 5,5 m3/h

299,-

5,6 m 32 m /h

1.641,-

3

3

8m

10 m3/h

204,-

7m

6 m3/h

120,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie
s rezacím zariadením

7m

3

9 m3/h

Cena

135,-

WS 825 Set

Prečerpávacia jímka na domové splašky

3

3

Pioneering for You

Akcia 2017 domestic
Vážení zákazníci,
trendom posledných rokov je znižovanie energetickej náročnosti mnohých výrobkov, vrátane
spotrebičov, ktoré nás sprevádzajú každodenným životom. Firma WILO SE, ako jeden z popredných
svetových výrobcov čerpadiel, je dlhodobo na špičke tohto snaženia. Ako dôkaz Vám v tomto roku
ponúkame niekoľko noviniek:
Rada čerpadiel HiMulti 3 je jedným z takých príkladov. Elektromotor so zníženou spotrebou IE 3 alebo
prepracovaná hydraulická časť s vysokou účinnosťou zabezpečujú užívateľovi úsporu prevádzkovej
energie. Pripojovací sieťový konektor, vodotesný vypínač alebo ľahká manipulácia pri montáži iba
potvrdzujú vysokú úžitkovú hodnotu tohto výrobku.
Wilo však nie sú iba samostatné čerpadlá. Našou snahou je ponúkať i kompletné riešenia, v tomto
prípade v oblasti domácich vodární. Preto prichádzame hneď s niekoľkými variantami:

Cena

COR-1 HiMulti 3 - 45

Systém pre zásobovanie vodou s plynulou reguláciou otáčok čerpadla.
Toto špičkové zariadenie, posilňujúce tlak v existujúcom vodovodnom
systéme, je určené pre komfortnú dodávku vody do rodinných domov
a menších výrobných prevádzok.
Plus:
Udržiavanie stáleho, nastaveného tlaku na výtlaku čerpadla. Vysoko
účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie vďaka využitiu
frekvenčného meniča. Automaticky riadiaci systém vrátane ochrany
proti chodu nasucho.

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů
Tlaková nádoba
s tlakovým spínačom

TYP
COR-1 HiMulti 3 - 45

Obj. č. 2865808

Robustné liatinové čerpadlo na fekálie s
napájaním 1 x 230V (verzia EM) alebo 3 x 400V
(verzia DM), vhodné pre čerpanie z domácich
jímok. Priebeh čerpacej charakteristiky umožňuje
prečerpávanie na malé výtlačné výšky bez
obvyklého preťažovania elektromotora. Čerpadlo
je opatrené 10 metrami napájacieho kábla.
Plus: Čerpadlo má dvojitú mechanickú upchávku,
motor s vysokou účinnosťou a tepelnou poistkou
preťaženia. Špeciálne konštruované rezacie
zariadenie odstraňuje problémy s čerpaním
vláknitých nečistôt a hygienických potrieb. Jeho
konštruckia dovoľuje nepretržitú prevádzku
s médiom do 40°C. Verzia EM s plavákovým
spínačom.
TYP
MTC 150 - S - EM
Obj. č. 2865529
MTC 150 - DM
Obj. č. 2865534

HMAX

QMAX

Cena

20 m

9 m3/h 851,-

20 m

9 m3/h 813,-

WILO CS s.r.o., organizačná zložka
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava

Kompletne vybavená plastová prečerpávacia jímka
0V alebo 3 x 400V, ktoré je riadené špeciálnym
snímačom a spínacou skrinkou. Šachta je krytá
pochôdznym poklokopom.
Plus: Kompletná dodávka s veľmi kvalitným
čerpadlom rady MTC s ľahkou a rýchlou montážou
bez nutnosti dodatočného obetonovania. Šachta
vystreknutá z jedného kusa má guľaté dno
sťažujúce usádzanie sedimetov a vonkajším tvarom
zabraňuje vyplávaniu pôsobením spodnej vody. Je
kompaktné s vysokou tesnosťou. Veľmi vhodná
k napojeniu na gravitačnú kanalizáciu.

Kompletná sada k zostaveniu domácej vodárne so
samostatným čerpadlom. Umožňuje pracovať v
plne automatickom režime a udržiavať nastavený
tlak vo vodovodnom systéme. Objem nádob je 24 a
50 litrov. Maximálny tlak 10 barov. V sete je tiež
5cestná tvarovka, manometer a nastaviteľný
tlakový spínač v rozsahu 1 - 5 barov.
Samostatná tlaková nádoba 8 litrov slúži ako
príslušenstvo k vodárňam s frekvenčým meničom.
Plus: Kompletná dodávka. Univerzálne zariadenie
pre napájanie jedno alebo trojfázovým prúdom.
Kvalitné spracovanie, vymeniteľný vnútorný vak
z potravinárskej priadze.
TYP

TYP
WS 825 Set EM
Obj. č. 2865588
WS 825 Set DM
Obj. č. 2865646

T: +421 2 3301 4510

HMAX

QMAX

20 m

9 m3/h

20 m

9 m /h
3

Cena
2.512,2.388,-

Set 24 l
Obj. č. 2865187
Set 50 l
Obj. č. 2865134
TN 8 litrů
Obj. č. 2865647

Objem

Cena

24 l

139,-

50 l

226,-

8l

66,-

HMAX QMAX

Cena

55 m 6,5 m3/h 726,-

HiMulti 3H 100-45

HiMulti 3 C1-24 P

Plus:
Jednoduché: Systém Plug & Pump
Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej
energie a veľmi kompakné vďaka optimalizácii motora. Automaticky
pracujúci systém zamedzujúci tlakovým výkyvom použitím tlakového
spínača a membránovej tlakovej nádoby. Tichá prevádzka: Úroveň
hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A).

Plus:
Jednoduché: Systém Plug & Pump
Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie
a veľmi kompaktná vďaka optimalizácii motora. Automaticky pracujúci
systém a ochrana proti chodu nasucho vďaka Wilo-HiControl 1.
Tichá prevádzka: Úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A).
Elektronické riadenie čerpadla HiControl 1 je možné otočiť o 360°.

Systém pre zásobovanie vodou s membránovou tlakovou nádobou.
Zariadenie je určené ako jednoduchá posilňujúca stanica tlaku vody
v miestnom vodovodnom systéme v rodinných domoch alebo pre
zavlažovanie.

TYP
HiMulti 3H 100 - 45

Obj. č. 2543628

HMAX QMAX

Cena

55 m 6,5 m3/h 547,-

Systém pre zásobovanie vodou s automatickou reguláciou čerpadiel
v samonasávacom prevedení. Zariadenie je vhodné pre dodávku vody do
menších rekreakčných objektov, na polievanie záhrady alebo napríklad pre
umývanie áut.

TYP

HMAX QMAX

HiMulti 3 C1-24 P

Obj. č. 2543599

Cena

40 m 4,5 m3/h 365,-

e-mail: wilo@wilo.sk
www.wilo.sk

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo vykonať zmenu v špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Návody a produktové listy nájdete tu: www.wilo.sk

Platnosť akcie od 1.3. do 30.11.2017

Jet HWJ

Jet BWJ

Automatická domáca vodáreň

Domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom
Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou vo
veľkosti 24 a 60 l a nastaviteľným tlakovým
spínačom. Súčasťou je tiež napájací kábel v
dĺžke 1,5m. Napájanie 1 x 230V.
Plus: Čerpadlo je vybavené špeciálnymi
materiálmi a snímačom chrániacim pred
prevádzkou bez vody. Celonerezová príruba
tlakovej nádoby a vhodne vedená nerezová
prepojovacia hadica zabezpečujú dlhodobú
životnosť.
TYP
Jet HWJ 201 EM 24 l
Obj. č. 2003757
Jet HWJ 301 EM 24 l
Obj. č. 2003758
Jet HWJ 301 EM 60 l
Obj. č. 2014077
Jet HWJ 401 EM 60 l
Obj. č. 2003759
Jet HWJI 301 EM 24 l
Obj. č. 2865608

HMAX

QMAX

Cena

40 m

2,6 m3/h

241,-

45 m

4,5 m3/h

296,-

45 m

4,5 m /h

410,-

50 m

4,8 m3/h

432,-

45 m

4,5m3/h

328,-

3

Jet WJ

Prenosné domáce čerpadlo

Samonasávacie čerpadlo Wilo Jet WJ so sacou
schopnosťou až z 8 metrov + automatické
spínacie zariadenie reagujúce na prietok vody.
Čiastočná možnosť nastavenia spínacieho tlaku.
Zariadenie je doplnené držiakom uľahčujúcim
manipuláciu a 1,5 m napájacím káblom s vidlicou.
Vhodné pre zavlažovanie alebo občasné
zásobovanie vodou.
Plus: Ľahká bezobslužná manipulácia
(ovládanie vodovodným kohútikom).
Integrovaná inteligentná ochrana proti chodu
nasucho.
Cena
TYP
HMAX QMAX
Jet BWJ 301 X EM
Obj. č. 2865607

HiControl,
Brio 2000, TOP, Tank

44 m

4,5 m3/h

257,-

SIRIO

Riadiaca jednotka
s frekvenčným meničom

Prietokové spínače

TWU 3“ (HS) / TWI 4“

Samonasávacie čerpadlo

Samonasávacie čerpadlo. Použité materiály
majú vyššiu teplotnú odolnosť a snímač
teploty v hydraulickej časti. Súčasťou dodávky
je napájací kábel 1,5 m s vidlicou. Napájanie
G1". Vhodné pre postrekovanie, zavlažovanie
a zásobovanie vodou v záhrade, domácnosti
a priemysle.

Jet WJ 201 X EM
Obj. č. 2865601
Jet WJ 301 X EM
Obj. č. 2865570
Jet WJ 401 X EM
Obj. č. 2865569

HMAX

QMAX

45 m

4,5 m3/h 187,-

50 m

4,8 m3/h 211,-

40 m

Plus: Elektronické ovládanie RainControl
Economy. Ochrana magnetického ventilu
proti vápenatým usadeninám, integrovaná
ochrana čerpadla proti chodu nasucho.
Zobrazenie
prevádzkových
stavov.
Zariadenie vrátane plastového krytu, 3m
napájacieho kábla a snímače hladiny
v retenčnej nádrži, je určené k montáži na
stenu.

Cena

2,6 m3/h 168,-

COR – 1 WJ/ MHIE

Automatické vodárne a stanice

Kompaktné zariadenie

TYP

Ponorné 3" a 4" čerpadlá, primárne určené do
vrtov od priemeru 100 mm. Všetky čerpadlá
majú napájanie 1 x 230V. Typy TWU 3 (s
priemerom 76mm) sú buď dodávané v sete s
káblom a spínacou skrinkou obsahujúce
potrebné ochrany vrátane istenia proti chodu
nasucho. Varianta "P" je potom len s 1m káblom
a je určená napríklad pre výmenu iba čerpadiel v
existujúcej technológii. Čerpadlá s označením
"HS-ECP" majú frekvečný menič poskytujúci
výhody plynule regulovaných otáčok. Typy TWI
4 sú celonerezové čerpadlá s priemerom 98mm
a so zabudovaným kondenzátorom a napájacím
káblom, čo uľahčuje ich pripojenie k spínacím
prístrojom typu HiControl, Brio alebo Sirio.

AF Comfort MC 305

Obj. č. 2518351

HMAX

QMAX

50 m 4,5 m3/h

Cena

1.072,-

TWI 5 – SE 306 EM P&P

Sada pre čerpanie dažďovej vody
ponorným čerpadlom

Plus: Kompletná dodávka vrátane príslušenstva,
spätnej klapky a ochrán pri vybraných typoch.
Prevedenie s frekvenčným meničom "ECP"
zabezpečuje nižšiu spotrebu energie,
konštantný tlak vody vo výtlačnom potrubí,
beznárazovú prevádzku zabezpečujúcu dlhšiu
životnosť zariadenia.
TYP
Zariadenie automaticky spína a zastavuje
čerpadlo pri otvorení alebo zatvorení kohútika.
Chráni pred nedostatkom vody. Spínače sú
určené pre jednofázové čerpadlá. Sú vybavené
zástrčkou, manometrom a napájacím káblom s
vidlicou. Napojenie R 1".
Plus: Typ Brio má automatický reštart pri
aktivácii ochrany proti chodu nasucho.
Možnosť inštalácie aj v horizontálnej polohe a
čiastočného doladenia spínacieho tlaku. Brio
TOP je možné prepnúť do režimu tlakového
spínača. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l
obmedzuje cyklovanie čerpadla a zvyšuje
tým životnosť systému.

Kompletná riadiaca jednotka s pomocným
displejom a dotykovou klávesnicou pre
nastavenie a ovládanie. Sirio 230 Entry je
určené pre čerpadlá s motormi napájanými 1 x
230V do príkonu 1,5 kW (10,5 A), XP do 1,8 kW
(14 A). Sirio 3 x 230V je určené pre trojfázové
motory (nie 3 x 400V) do príkonu 2,2 kW.
Vstupné napájanie pre všetky typy je však 1 x
230V, káble uľahčujú elektrické pripojenie.
Plus: Ľahká montáž a jednoduché elektrické
zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na
konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane
úspory energie, predĺženia životnosti, tichého
chodu, integrovaného istenia a ochrany proti
chodu nasucho.
TYP

TYP

P

Spínací tlak

HiControl 1
Obj. č. 4190895
Brio 2000 MT
Obj. č. 2865609
Brio TOP 3¨
Obj. č. 2865640
Brio Tank
Obj. č. 2865720

QMAX

Cena

1,5 bar 10 m3/h

96,-

1 – 3,5 bar 4,8 m /h

62,-

3

1 - 5 bar 4,8 m3/h
1 – 3,5 bar 4,8 m /h
3

109,77,-

SIRIO 230 Entry
Obj. č. 2865611
SIRIO 3x230
Obj. č. 2865574
SIRIO XP
Obj. č. 2865806
Tlaková nádoba 2 l
Obj. č. 2865775

Napájacie napätie
motora

Automatická samonasávacia domáca vodáreň s
frekvenčným meničom typu COR-1 WJ 401 EM
kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkymi
prevádzkovými nákladmi. Typu COR-1 MHIE sú
určené k posilneniu tlaku na stavbách od bytov
až po komerčné budovy.
Plus: Kompletné zariadenie s jednoduchým
elektrickým zapojením. Plynulá regulácia
otáčok na konštatný tlak so všetkými
výhodami vrátane úspory energie, predĺženie
životnosti, tichého chodu, integrovaného
istenia a ochrany proti chodu nasucho.
Doporučené príslušenstvo pre COR-1 WJ 401
je tlaková nádoba TN 8 l.

Cena

1x 230 V

357,-*

3x 230 V

478,-*

1 x 230 V

361,23,-

*garantované parametre len s čerpadlami Wilo

TYP

HMAX

COR-1 WJ 401 EM-2G 50 m
Obj. č. 2865572
COR-1 MHIE 205-2G
65 m
Obj. č. 2865172
COR-1 MHIE 406-2G
80 m
Obj. č. 2865132

QMAX

Cena

5 m3/h 434,6 m3/h 1.705,10 m3/h 2.141,-

H - max. dopravná výška, Q - max. čerpané množstvo, Cena - akčná cena vr. DPH, EM - napájanie 1x230V, DM - napájanie 3x400 V

TWI/S 5“

Ponorné nerezové čerpadlá
do studní s príslušenstvom

Kompaktné zariadenie pre rodinné domy
k využitiu dažďovej vody, napr. ku splachovaniu
toalety, pranie či zalievanie záhrady. Pri
nedostatku úžitkovej vody v nádži systém
automaticky začne využívať vodu z vodovodu.

Plus: Čerpá vodu až z hĺbky 8 metrov.
V motore je zabudovaná ochrana proti
preťaženiu a preto nie je treba motorový istič.
Integrovaná ochrana proti chodu nasucho.
Jednoduché, skladné.
TYP

AF Comfort MC 305

Ponorné čerpadlá
do vrtov s príslušenstvom

HMAX

QMAX

Plus: Čerpadlá nepotrebujú chladiaci plášť
a môžu krátkodobo pracovať čiastočne
vynorené. Varianta s plavákom je istená proti
chodu nasucho. Jednofázové typy sa nemusia
elektricky istiť. Verzie COR-1 zabezpečujú
stály tlak vo vodovodnom systéme, úsporu
energie a zvýšenie životnosti celej
technológie.
TYP

Cena

TWU 3“ – 23 EM
726,72 m 2,7 m3/h
+ kábel 20m + el. skrinka
Obj. č. 2865104
TWU 3“ – 30 EM
839,95 m 2,7 m3/h
+ kábel 30m + el. skrinka
Obj. č. 2865136
TWU 3“ – 0123 P
478,72 m 2,7 m3/h
Obj. č. 4090890
TWU 3“ – 0130 P
532,95 m 2,7 m3/h
Obj. č. 4090891
TWU 3.02-06-HS-ECP-B-A 105 m 4,5 m3/h
995,+ kábel 40 + Sirio
Obj. č. 2865816
6 m3/h 1.035,TWU 3.03-08-HS-ECP-B-A 150 m
+ kábel 40m + Sirio
Obj. č. 2865817
....................................................................................................
401,TWI 4“ – 0213 EM MC 75 m 2,7 m3/h
Obj. č. 2865538
474,TWI 4“ – 0218 EM MC 108 m 2,7 m3/h
Obj. č. 2865539
186,SK-M-QMD 10/2,2
Obj. č. 2865153

Ponorné čerpadlá na čistú vodu určené do
studní alebo nádrží, predovšetkým pre domáce
vodárne.
Hydraulická časť je celá vyrobená z nerezovej
ocele. Spätná klapka nie je súčasťou dodávky.
Čerpadlo s 20m napájacím káblom a pri
jednofázových modeloch tiež spínacia skrinka
s rozbehovým kondenzátorom a vypínačom.
Všetky čerpadlá sú jednofázové okrem verzií
s označením DM (napájanie 3x400V).
Označenie A znamená, že čerpadlo je vybavené
spínacím plavákom. Typ TWI sa od TWIS líši
konštrukciou telesa, ale nie prevádzkovými
hodnotami. Verzia COR-1 TWIS 5" je vybavená
ešte frekvenčným meničom, vrátane ochrán
a istenia proti chodu nasucho.

Ponorné čerpadlo na čistú vodu so sacím hrdlom
Rp 1 1/4 vrátane pripojenia na plávací sací filter,
základňa so 4 tlmičmi chvenia pre montáž na
pevnú podložku. Napájanie 1 x 230V káblom
v dĺžke 20m vrátane rozvádzača s krytím IP 56.
Súčasťou dodávky je aj prístroj HiControl
3 zabezpečujúci automatiku prevádzky a ochranu
čerpadla. V sete je ďalej jemný sací filter, sacie
hadice 1,5m a istiacim lankom.
Plus: Ľahká inštalácia a uvedenie do
prevádzky vďaka dodávke so zástrčkou
vrátane kompletného príslušenstva. Čerpadlo
(púzdro, stupne, obežné kolesá) kompletne
z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304).
Integrovaná ochrana proti chodu nasucho.
TYP
TWI 5-SE 306 EM P&P

Obj. č. 2543633

HMAX QMAX

63 m 5,8 m3/h

TWI 5“ – 304 EM
Obj. č. 4104118
TWIS 5“ – 305 EM A
Obj. č. 2865548
TWI 5“ – 305 EM
Obj. č. 4144948
TWI 5“ – 307 EM
Obj. č. 4144949
TWIS 5“ – 307 EM A
Obj. č. 2865549
TWI 5“ – 506 EM
Obj. č. 4144952
TWIS 5“ – 606 EM A
Obj. č. 2865809
TWIS 5“ – 608 DM
Obj. č. 2865612
TWIS 5“ – 608 EM A
Obj. č. 2865814

HMAX

QMAX

Cena

295,-

44 m

4,5 m3/h

54 m

4,5 m3/h

337,-

54 m

4,5 m3/h

325,-

76 m

4,5 m3/h

368,-

76 m

4,5 m3/h

408,-

65 m

7 m3/h

368,-

65 m

7 m3/h

419,-

88 m

8 m3/h

481,-

88 m

8 m3/h

510,-

....................................................................................................
COR-1 TWIS 5-606 EM 65 m
Obj. č. 2865798
COR-1 TWIS 5-305 EM 54 m
Obj. č. 2865799

7 m3/h

693,-

4,5 m3/h

620,-

Cena
675,-

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo vykonať zmenu v špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

