
Produkty Fernox
Platí pre zákazníkov GC SKUPINY

Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.
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Protector F1 

Cleaner F3

Total filter TF1 

Protector F1 Express

Leak Sealer F4 

Total filter TF1 

Boiler Silencer F2

Powerflushing Cleaner F5

Inhibítor pre vykurovacie systémy. Zachováva 
účinnosť systému a  predlžuje životnosť kotla. 
 Chráni pred koróziou a  vodným kameňom, pH 
neutrálne, s  bezpečným zložením, ekologicky 
 neškodlivý. Aj vo forme spreja.

Čistič pre čistenie nových systémov. Odstraňuje 
usadeniny a  vodný kameň, obnovuje vykurovaciu 
účinnosť už používaných systémov. Môže sa použiť 
na všetky kovy a materiály, vrátane hliníka, ktoré sa 
bežne používajú vo vykurovacích systémoch.

Hydro-cyklónový a  magnetický filter. Odstraňu-
je magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodné 
pre vertikálne aj horizontálne potrubia. Dávkovací 
ventil pre Fernox “F” produkty. Rýchle čistenie filtra 
bez potreby demontáže. Závit 1“.

Inhibítor pre vykurovacie systémy. Zachováva 
účinnosť systému a  predlžuje životnosť kotla. 
 Chráni pred koróziou a  vodným kameňom, pH 
neutrálne, s  bezpečným zložením, ekologicky 
 neškodlivý. Vo forme spreja.

Tesniaci prostriedok na ochranu pred presakova-
ním. Je ideálny na elimináciu poklesu tlaku v uza-
vretých systémoch. Upcháva kvapkanie a drobné 
 netesnosti na neprístupných miestach.  Nezablokuje 
čerpadlá, odvzdušňovacie ventily a pod.

Hydro-cyklónový a  magnetický filter. Odstraňu-
je magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodné 
pre vertikálne aj horizontálne potrubia. Dávkovací 
ventil pre Fernox “F” produkty. Rýchle čistenie filtra 
bez potreby demontáže. Závit 3/4“. 

Znižuje hlučnosť kotlov. Zvyšuje účinnosť 
 prenosu tepla. Môže sa použiť so všetkými kovmi 
a  materiálmi, ktoré sa bežne používajú v systé-
moch ústredného kúrenia.

Čistič pre čistenie nových a používaných systémov. 
Na čistenie silno znečistených systémov. Odstraňuje 
usadeniny a vodný kameň, obnovuje  účinnosť vyku-
rovacích systémov. Kompatibilný so všetkými kovmi 
a materiálmi, vrátane hliníka, pH neutrálne.

Číslo: 414587 I Skratka: MRX57761 I DPC: 24,57 €

Číslo: 426332 I Skratka: MRX57762 I DPC: 24,43 €

Číslo: 412843 I Skratka: MRX62295 I DPC: 118,90 €

Číslo: 412823 I Skratka: MRX58773 I DPC: 31,30 €

Číslo: 426335 I Skratka: MRX57764 I DPC: 24,43 €

Číslo: 412842 I Skratka: MRX62296 I DPC: 118,90 €

Číslo: 427186 I Skratka: MRX57763 I DPC: 26,57 € 

Číslo: 426334 I Skratka: MRX56608 I DPC: 25,09 €

všetko
SKLADOM!

INFO

http://www.gcskupina.cz

