
8 * visos kainos nurodytos eurais be PVM

Priešgaisrinės dėžės

Virštinkinės dėžės (komplektai)
Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

H520KTSUPRON

Komplektas PG: (dėžė + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + veržlės + PVC 
reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 520 mm, plotis - 390 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

158,42

H520KTGRAS

Komplektas PG: (dėžė + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + veržlės + PVC 
reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 530 mm, plotis - 420 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

158,42

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

P600VGK-TAS

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + 
veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina). 
Matmenys: (aukštis - 600 mm, plotis - 740 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

222,43

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

HW-25-N-20S

Komplektas PG: (dėžė + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-20 m + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 780 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

362,84

HW-25-N-30S

Komplektas PG: (dėžė + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-30 m + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 780 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

387,22

HW-33-N-20

Komplektas PG: (dėžė + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-20 m + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 800 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

535,80

HW-33-N-30

Komplektas PG: (dėžė + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 800 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

556,07

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

HW-25-N-K-20

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 790 mm, plotis - 1040 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

443,99

HW-25-N-K-30S

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 1010 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

443,99

HWG-33-K-20

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 950 mm, plotis - 1150 mm, gylis - 300 mm), spalva - balta 
arba raudona.

607,04

HWG-33-K-30

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 950 mm, plotis - 1150 mm, gylis - 300 mm), spalva - balta 
arba raudona.

645,56
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Priešgaisrinės dėžės

Potinkinės dėžės (komplektai)

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

HP520KTSUPRON

Komplektas PG: (dėžė + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + veržlės + PVC 
reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 520 mm, plotis - 390 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

158,42

HP520KTGRAS

Komplektas PG: (dėžė + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + veržlės + PVC 
reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 490 mm, plotis - 380 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

158,42

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

P560PVGK-TAS

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn50 ventilis + žarna L-20 m, + 
veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas neįeina į komplekto kainą).
Matmenys: (aukštis - 560 mm, plotis - 700 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

222,43

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

HW-25-W-20S

Komplektas PG: (dėžė + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 780 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

362,84

HW-25-W-30S

Komplektas PG: (dėžė + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 780 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

387,22

HW-33-W-20

Komplektas PG: (dėžė + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 800 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

535,80

HW-33-W-30

Komplektas PG: (dėžė + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, + veržlės + 
PVC reguliuojamas švirkštas).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 800 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

556,07

Prekės kodas Aprašymas Kaina/kompl.

HW-25-W-20

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 800 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta arba 
raudona.

Skambinti

HW-25-W-K-30S

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn25 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 780 mm, plotis - 1010 mm, gylis - 180 mm), spalva - balta 
arba raudona.

443,99

HWG-33-W-20

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-20 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 1050 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

Skambinti

HWG-33-W-30

Komplektas PG: (dėžė su vieta gesintuvui + Dn33 ventilis + būgnas su žarna L-30 m, 
+ veržlės + PVC reguliuojamas švirkštas, gesintuvas į komplekto kainą neįeina).
Matmenys: (aukštis - 750 mm, plotis - 1050 mm, gylis - 250 mm), spalva - balta 
arba raudona.

Skambinti
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