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O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

STROP
Aérys

Aérys2-125 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 125 mm

ks  319 Kč 

Aérys2-160 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 160 mm

ks  357 Kč 

Aérys2-200 stropní/stěnový difusor pro přívod a odvod, odnímatelné deflektory, nastavitelný směr 
výfuku, velikost 200 mm

ks  492 Kč 

MSS
MSS080-594X594 stropní anemostat s nastavitelnými tryskami, 594x594 mm, napojení 80 mm ks   2 678 Kč 

WS360
WS360-125/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 125 mm ks   2 687 Kč 
WS360-160/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 160 mm ks   3 337 Kč 
WS360-200/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 200 mm ks   3 412 Kč 
WS360-250/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 250 mm ks   3 492 Kč 
WS360-315/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 315 mm ks   3 905 Kč 
WS360-400/594 stropní difuzor s perforovanou čelní deskou, 594x594 mm, velikost 400 mm ks   4 624 Kč 

OD-08
OD-8/K1/A/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 400x400 mm / 16 lamel ks   759 Kč 
OD-8/K1/A/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 16 lamel ks  1 082 Kč 
OD-8/K1/A/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 24 lamel ks  1 127 Kč 
OD-8/K1/A/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro odvod, 600x600 mm / 48 lamel ks  1 281 Kč 
OD-8/K1/Z/400/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 400x400 mm / 16 lamel ks   987 Kč 
OD-8/K1/Z/600/16 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 16 lamel ks  1 243 Kč 
OD-8/K1/Z/600/24 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 24 lamel ks  1 444 Kč 
OD-8/K1/Z/600/48 čtvercová vířivá vyúsť, pro přívod, 600x600 mm / 48 lamel ks  1 910 Kč 

příslušenství OD-8
PB-OD8K140016-200OHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 

napojení 200 mm
ks  1 291 Kč 

PB-OD8K140016-200PHR plenum box pro OD-8/400/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  1 590 Kč 

PB-OD8K160016-200OHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks  1 293 Kč 

PB-OD8K160016-200PHR plenum box pro OD-8/600/16 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  1 609 Kč 

PB-OD8K160024-200OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 200 mm

ks  1 757 Kč 

PB-OD8K160024-200PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 200 mm

ks  2 230 Kč 

PB-OD8K160024-250OHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks  1 768 Kč 

PB-OD8K160024-250PHR plenum box pro OD-8/600/24 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks  2 149 Kč 

PB-OD8K160048-250OHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro odvod, 
napojení 250 mm

ks  1 768 Kč 

PB-OD8K160048-250PHR plenum box pro OD-8/600/48 s regulací, horizontální napojení, pro přívod, 
napojení 250 mm

ks  2 213 Kč 

WT500
WT500-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod, bez klapky, černé deflektory, průměr desky 600 mm, 

velikost 250 mm
ks   2 446 Kč 

WT500S-250/600 kruhový stropní difuzor pro přívod s plenum boxem, černé deflektory, průměr desky 
600 mm, velikost 250 mm

ks   7 210 Kč 

WS400
WS400-125/294 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 294x294 mm, napojení 125 mm ks   2 122 Kč 
WS400-200/494 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 494x494 mm, napojení 200 mm ks   2 272 Kč 
WS400-250/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 250 mm ks   2 332 Kč 
WS400-315/594 čtvercový stropní difuzor, pevné lamely, 594x594 mm, napojení 315 mm ks   2 401 Kč 
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WS400S-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks   4 201 Kč 

WS400S-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks   5 061 Kč 

WS400S-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks   5 517 Kč 

WS400S-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem boční napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks   5 814 Kč 

WS400T-125/294 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 294x294 mm, 
napojení 125 mm

ks   4 200 Kč 

WS400T-200/494 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 494x494 mm, 
napojení 200 mm

ks   4 764 Kč 

WS400T-250/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 250 mm

ks   5 503 Kč 

WS400T-315/594 čtvercový stropní difuzor s plenum boxem horní napojení, pevné lamely, 594x594 mm, 
napojení 315 mm

ks   5 801 Kč 

WR200
WR210-100 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 100 mm ks  793 Kč 
WR210-125 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 125 mm ks  855 Kč 
WR210-160 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 160 mm ks  904 Kč 
WR210-200 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 200 mm ks   1 008 Kč 
WR210-250 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 250 mm ks   1 162 Kč 
WR210-315 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 315 mm ks   1 447 Kč 
WR210-400 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 400 mm ks   1 777 Kč 
WR210-500 kruhový difuzor, středový šroub, velikost 500 mm ks   2 869 Kč 

WR230, WP270 s
WR230-100 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 100 mm ks  997 Kč 
WR230-125 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 125 mm ks   1 141 Kč 
WR230-160 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 160 mm ks   1 261 Kč 
WR230-200 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 200 mm ks   1 653 Kč 
WR230-250 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 250 mm ks   1 938 Kč 
WR230-315 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 315 mm ks   2 391 Kč 
WR230-400 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 400 mm ks   3 355 Kč 
WR230-500 kruhový vířivý anemostat, pevné lopatky, 500 mm ks   4 276 Kč 

RT350
RT351-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks  968 Kč 
RT352-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks   1 443 Kč 
RT353-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks   1 945 Kč 
RT354-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks   2 684 Kč 
RT355-1000 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks   3 280 Kč 
RT356-1000 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, hliník, délka 1 m ks   3 822 Kč 

RT450
RT451-1000 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   1 333 Kč 
RT452-1000 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   2 124 Kč 
RT453-1000 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   2 626 Kč 
RT454-1000 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   3 364 Kč 
RT455-1000 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   3 960 Kč 
RT456-1000 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, hliník, délka 1 m ks   4 502 Kč 

RW350
RW351F-1000/RAL9003 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 

délka 1 m
ks   1 114 Kč 

RW352F-1000/RAL9003 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks   1 660 Kč 

RW353F-1000/RAL9003 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks   2 237 Kč 

RW354F-1000/RAL9003 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks   3 087 Kč 

RW355F-1000/RAL9003 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks   3 772 Kč 

RW356F-1000/RAL9003 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, uchycení na plenum box, RAL 9003, bílé deflektory, 
délka 1 m

ks   4 395 Kč 
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RW450
RW451F-1000/RAL9003 jednoštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   1 533 Kč 
RW452F-1000/RAL9003 dvouštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   2 442 Kč 
RW453F-1000/RAL9003 tříštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   3 019 Kč 
RW454F-1000/RAL9003 čtyřštěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   3 869 Kč 
RW455F-1000/RAL9003 pětištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   4 554 Kč 
RW456F-1000/RAL9003 šestištěrbinová vyúsť, pro přívod, skryté uchycení šroubem, RAL 9003, délka 1 m ks   5 177 Kč 

RP300
RP301-S-D1/0125-1000 plenum box pro RT351, boční napojení 125mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 015 Kč 
RP302-S-D1/0160-1000 plenum box pro RT352, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 155 Kč 
RP303-S-D1/0160-1000 plenum box pro RT353, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 191 Kč 
RP304-S-D1/0200-1000 plenum box pro RT354, boční napojení 200mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 366 Kč 
RP305-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT355, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 714 Kč 
RP306-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT351, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 991 Kč 

RP400
RP401-S-D1/125-1000 plenum box pro RT451, boční napojení 125mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 168 Kč 
RP402-S-D1/160-1000 plenum box pro RT452, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 312 Kč 
RP403-S-D1/160-1000 plenum box pro RT453, boční napojení 160mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 350 Kč 
RP404-S-D1/200-1000 plenum box pro RT454, boční napojení 200mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 530 Kč 
RP405-S-D1/0250-1000 plenum box pro RT455, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   2 881 Kč 
RP406-S-D1/0315-1000 plenum box pro RT451, boční napojení 250mm, klapka, montážní patky, délka 1m ks   3 165 Kč 

BOERT
BOBRT01-1000 deska pro RT451, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  373 Kč 
BOBRT02-1000 deska pro RT452, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  408 Kč 
BOBRT03-1000 deska pro RT453, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  437 Kč 
BOBRT04-1000 deska pro RT454, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  471 Kč 
BOBRT05-1000 deska pro RT455, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  506 Kč 
BOBRT06-1000 deska pro RT456, montáž v kombinaci s montážní konzolí RT000 ks  541 Kč 

RT000
RT001 montážní konzole pro BOBRT k RT451 ks  258 Kč 
RT002 montážní konzole pro BOBRT k RT452 ks  293 Kč 
RT003 montážní konzole pro BOBRT k RT453 ks  331 Kč 
RT004 montážní konzole pro BOBRT k RT454 ks  334 Kč 
RT005 montážní konzole pro BOBRT k RT455 ks  337 Kč 
RT006 montážní konzole pro BOBRT k RT456 ks  340 Kč 

SLS
SLS11-1000 jednoštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   1 417 Kč 
SLS12-1000 dvouštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   2 117 Kč 
SLS13-1000 tříštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   2 842 Kč 
SLS14-1000 čtyřštěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   3 522 Kč 
SLS15-1000 pětištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   4 140 Kč 
SLS16-1000 šestištěrbinová vyúsť SLS, bez boxu, pro přívod, černý matný deflektor, délka 1 m ks   4 794 Kč 

SPS
SPS11/125-1000 plenum box pro SLS11, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 

125 mm
ks   1 776 Kč 

SPS12/160-1000 plenum box pro SLS12, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
125 mm

ks   2 030 Kč 

SPS13/200-1000 plenum box pro SLS13, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
160 mm

ks   2 343 Kč 

SPS14/200-1000 plenum box pro SLS14, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
200 mm

ks   2 490 Kč 

SPS15/250-1000 plenum box pro SLS15, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1 m, napojení 
250 mm

ks   2 656 Kč 

SPS16/250-1000 plenum box pro SLS16, s klapkou, montážní konzole součástí, délka 1m, napojení 
250 mm

ks   2 847 Kč 

CC600
CC600-100 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 100 mm ks   2 097 Kč 
CC600-125 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 125 mm ks   2 346 Kč 
CC600-160 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 160 mm ks   2 786 Kč 
CC600-200 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 200 mm ks   3 200 Kč 
CC600-250 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 250 mm ks   3 714 Kč 
CC600-315 nastavitelný kruhový difuzor, bez klapky, ocel 315 mm ks   4 505 Kč 
CC601-100 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 100 mm ks   2 632 Kč 
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CC601-125 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 125 mm ks   2 907 Kč 
CC601-160 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 160 mm ks   3 497 Kč 
CC601-200 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 200 mm ks   4 082 Kč 
CC601-250 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 250 mm ks   4 894 Kč 
CC601-315 nastavitelný kruhový difuzor, s klapkou, ocel 315 mm ks   5 878 Kč 

DR160
DR160-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 160 mm ks  804 Kč 
DR160-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 200 mm ks  904 Kč 
DR160-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 250 mm ks   1 068 Kč 
DR160-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení na límci, velikost 315 mm ks   1 268 Kč 
DR170-160 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 160 mm ks  817 Kč 
DR170-200 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 200 mm ks  879 Kč 
DR170-250 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 250 mm ks  958 Kč 
DR170-315 kruhový stropní difuzor, pevné segmenty, uchycení středový šroub, velikost 315 mm ks   1 097 Kč 

příslušenství DR160
GR003-160 příčný nosník pro DR/WR, velikost 160 ks  196 Kč 
GR003-200 příčný nosník pro DR/WR, velikost 200 ks  206 Kč 
GR003-250 příčný nosník pro DR/WR, velikost 250 ks  218 Kč 
GR003-315 příčný nosník pro DR/WR, velikost 315 ks  229 Kč 

CE100, DE100
DE100-160 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 160 mm ks   1 547 Kč 
DE100-200 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 200 mm ks   1 952 Kč 
DE100-250 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 250 mm ks   2 381 Kč 
DE100-315 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 315 mm ks   2 732 Kč 
DE100-355 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 355 mm ks   3 661 Kč 
DE100-400 kruhový difuzor, ocel, nastavitelné segmenty, RAL9010, velikost 400 mm ks   4 300 Kč 

Plenum box pro CE100, DE100
DP151S-160 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   2 563 Kč 
DP151S-200 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   3 051 Kč 
DP151S-250 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   3 521 Kč 
DP151S-315 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   3 816 Kč 
DP151S-355 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   4 381 Kč 
DP151S-400 plenum box s klapkou, boční napojení, pro DE, CE ks   5 053 Kč 

CS400, 500
CS400-100 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks   2 210 Kč 
CS400-125 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks   2 351 Kč 
CS400-160 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks   2 662 Kč 
CS400-200 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks   2 998 Kč 
CS400-250 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks   3 168 Kč 
CS400-315 čtvercový difuzor, na strop, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks   3 608 Kč 
CS401-100 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 100 mm ks   2 669 Kč 
CS401-125 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 125 mm ks   2 921 Kč 
CS401-160 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 160 mm ks   3 670 Kč 
CS401-200 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 200 mm ks   4 145 Kč 
CS401-250 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 250 mm ks   4 751 Kč 
CS401-315 čtvercový difuzor, na strop s klapkou, ocel, RAL9010, napojení 315 mm ks   5 442 Kč 

DC-560T
DC560T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 125 mm ks   3 299 Kč 
DC560T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 160 mm ks   3 409 Kč 
DC560T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 200 mm ks   3 549 Kč 
DC560T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 250 mm ks   4 165 Kč 
DC560T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro přívod, napojení 315 mm ks   4 711 Kč 

DC-570T
DC570T-125/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 125 mm ks   2 872 Kč 
DC570T-160/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 160 mm ks   2 966 Kč 
DC570T-200/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 200 mm ks   3 088 Kč 
DC570T-250/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 250 mm ks   3 618 Kč 
DC570T-315/594 čtvercový perforovaný difuzor 594x594mm, pro odvod, napojení 315 mm ks   4 074 Kč 



96 Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2021

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

EG400, EH400
EG400-150x150 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 150x150 mm ks  763 Kč 
EG400-225x225 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 225x225 mm ks  969 Kč 
EG400-300x300 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 300x300 mm ks   1 197 Kč 
EG400-375x375 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 375x375 mm ks   1 333 Kč 
EG400-450x450 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 450x450 mm ks   1 636 Kč 
EG400-470x470 čtvercový difuzor, pevné segmenty, pro přívod, hliník, RAL9010, velikost 470x470 mm ks   1 980 Kč 
EG400PF-150/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 150 mm ks   1 981 Kč 
EG400PF-225/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 225 mm ks   2 167 Kč 
EG400PF-250/494 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 494x494 mm, hliník, RAL9010, velikost 250 mm ks   2 587 Kč 
EG400PF-300/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 300 mm ks   2 304 Kč 
EG400PF-375/594 čtvercový difuzor, pro falešný podhled 594x594 mm, hliník, RAL9010, velikost 375 mm ks   2 390 Kč 

příslušenství EG400, EH400
GR002-150x150 příčný nosník pro EG/EH, velikost 150x150 mm ks  202 Kč 
GR002-225x225 příčný nosník pro EG/EH, velikost 225x225 mm ks  206 Kč 
GR002-300X300 příčný nosník pro EG/EH, velikost 300x300 mm ks  216 Kč 
GR002-375x375 příčný nosník pro EG/EH, velikost 375x375 mm ks  216 Kč 
GR002-450x450 příčný nosník pro EG/EH, velikost 450x450 mm ks  220 Kč 
GR002-470x470 příčný nosník pro EG/EH, velikost 470x470 mm ks  271 Kč 

STĚNA
GAC10

GAC10-200x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 200x100 mm

ks  259 Kč 

GAC10-300x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  287 Kč 

GAC10-400x100 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  318 Kč 

GAC10-250x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks  311 Kč 

GAC10-300x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  330 Kč 

GAC10-400x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  372 Kč 

GAC10-500x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  412 Kč 

GAC10-600x150 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  456 Kč 

GAC10-400x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  444 Kč 

GAC10-500x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks  493 Kč 

GAC10-600x200 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks  551 Kč 

GAC10-600x300 stěnová vyústka pro přívod, jednořadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  711 Kč 

GAC21
GAC21-200x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks  365 Kč 

GAC21-300x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  424 Kč 

GAC21-400x100 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  499 Kč 

GAC21-250x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 250x150 mm

ks  453 Kč 

GAC21-300x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  491 Kč 

GAC21-400x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  590 Kč 

GAC21-500x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  681 Kč 

GAC21-600x150 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  817 Kč 

GAC21-400x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  696 Kč 

GAC21-500x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x200 mm

ks  809 Kč 
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GAC21-600x200 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x200 mm

ks  951 Kč 

GAC21-600x300 stěnová vyústka pro přívod, dvouřadá, manuální nastavení lamel, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  1 252 Kč 

příslušenství GAC10, GAC21
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 200x100 mm ks  84 Kč 
CFU05-300x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x100 mm ks  90 Kč 
CFU05-400x100 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x100 mm ks  99 Kč 
CFU05-250x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 250x100 mm ks  90 Kč 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 300x150 mm ks  96 Kč 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x150 mm ks  103 Kč 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x150 mm ks  115 Kč 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x150 mm ks  129 Kč 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 400x200 mm ks  109 Kč 
CFU05-500x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 500x200 mm ks  121 Kč 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x200 mm ks  135 Kč 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC10, GAC21, 600x300 mm ks  147 Kč 

GAC81
GAC81-200x100 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 

klipů, 200x100 mm
ks  302 Kč 

GAC81-300x150 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x150 mm

ks  391 Kč 

GAC81-300x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 300x300 mm

ks  564 Kč 

GAC81-400x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 400x200 mm

ks  496 Kč 

GAC81-500x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 500x300 mm

ks  739 Kč 

GAC81-600x200 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x200 mm

ks  635 Kč 

GAC81-600x300 stěnová mřížka pro odvod, jednořadá, pevné lamely, eloxovaný hliník, montáž pomocí 
klipů, 600x300 mm

ks  812 Kč 

příslušenství GAC81
CFU05-200x100 montážní rámeček pro GAC81, 200x100 mm ks  84 Kč 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro GAC81, 300x150 mm ks  96 Kč 
CFU05-300x300 montážní rámeček pro GAC81, 300x300 mm ks  108 Kč 
CFU05-400x200 montážní rámeček pro GAC81, 400x200 mm ks  109 Kč 
CFU05-500x300 montážní rámeček pro GAC81, 500x300 mm ks  134 Kč 
CFU05-600x200 montážní rámeček pro GAC81, 600x200 mm ks  135 Kč 
CFU05-600x300 montážní rámeček pro GAC81, 600x300 mm ks  147 Kč 

GAC88
GAC88-200x100 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 

montáž pomocí klipů, 200x100 mm
ks  463 Kč 

GAC88-300x150 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  624 Kč 

GAC88-300x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 300x300 mm

ks  784 Kč 

GAC88-400x200 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 400x200 mm

ks  767 Kč 

GAC88-500x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 500x300 mm

ks  943 Kč 

GAC88-600x300 stěnová mřížka pro odvod, pevné lamely do rastru 12,5 x 12,5 mm, eloxovaný hliník, 
montáž pomocí klipů, 600x300 mm

ks  1 009 Kč 

příslušenství GAC88
CFU05 – 200x100 montážní rámeček pro GAC88, 200x100 mm ks  84 Kč 
CFU05 – 300x150 montážní rámeček pro GAC88, 300x150 mm ks  96 Kč 
CFU05 – 300x300 montážní rámeček pro GAC88, 300x300 mm ks  108 Kč 
CFU05 – 400x200 montážní rámeček pro GAC88, 400x200 mm ks  109 Kč 
CFU05 – 500x300 montážní rámeček pro GAC88, 500x300 mm ks  134 Kč 
CFU05 – 600x300 montážní rámeček pro GAC88, 600x300 mm ks  147 Kč 



98 Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2021

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

LAC30
LAC30/1-600x75 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 

rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm
ks  489 Kč 

LAC30/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  388 Kč 

LAC30/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  520 Kč 

LAC30/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  572 Kč 

LAC30/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  471 Kč 

LAC30/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  525 Kč 

LAC30/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  644 Kč 

LAC30/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů,600x150 mm

ks  707 Kč 

LAC30/2-600x75 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x75 mm

ks  826 Kč 

LAC30/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  544 Kč 

LAC30/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  803 Kč 

LAC30/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  915 Kč 

LAC30/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  668 Kč 

LAC30/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  813 Kč 

LAC30/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  964 Kč 

LAC30/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, bílá barva RAL9010, horizontální pevné lamely 0°, 
rámeček 25 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  1 152 Kč 

příslušenství LAC30, LAC30/2
CFU05-600x75 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x75 mm ks  127 Kč 
CFU05-500x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x100 mm ks  109 Kč 
CFU05-600x100 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x100 mm ks  123 Kč 
CFU05-300x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 300x150 mm ks  96 Kč 
CFU05-400x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 400x150 mm ks  103 Kč 
CFU05-500x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 500x150 mm ks  115 Kč 
CFU05-600x150 montážní rámeček pro LAC30, LAC30/2, 600x150 mm ks  129 Kč 

LAC40, LAC40/2
LAC40/1-250x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 

pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 250x100 mm
ks  341 Kč 

LAC40/1-300x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  345 Kč 

LAC40/1-400x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  394 Kč 

LAC40/1-500x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  475 Kč 

LAC40/1-600x100 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  524 Kč 

LAC40/1-300x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  433 Kč 

LAC40/1-400x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  499 Kč 

LAC40/1-500x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  600 Kč 

LAC40/1-600x150 stěnová hliníková jednořadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  664 Kč 

LAC40/2-300x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x100 mm

ks  476 Kč 

LAC40/2-400x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x100 mm

ks  569 Kč 

LAC40/2-500x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x100 mm

ks  698 Kč 

LAC40/2-600x100 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x100 mm

ks  793 Kč 
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LAC40/2-300x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 300x150 mm

ks  572 Kč 

LAC40/2-400x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 400x150 mm

ks  684 Kč 

LAC40/2-500x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 500x150 mm

ks  843 Kč 

LAC40/2-600x150 stěnová hliníková dvouřadá mřížka, eloxovaný hliník v přírodní barvě, horizontální 
pevné lamely 0°, rámeček 20 mm, montáž pomocí klipů, 600x150 mm

ks  958 Kč 

příslušenství LAC40, LAC40/2
CFU03-600x75 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x75 mm ks  116 Kč 
CFU03-250x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 250x100 mm ks  98 Kč 
CFU03-300x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x100 mm ks  101 Kč 
CFU03-400x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x100 mm ks  105 Kč 
CFU03-500x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x100 mm ks  111 Kč 
CFU03-600x100 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x100 mm ks  117 Kč 
CFU03-300x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 300x150 mm ks  103 Kč 
CFU03-400x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 400x150 mm ks  103 Kč 
CFU03-500x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 500x150 mm ks  113 Kč 
CFU03-600x150 montážní rámeček pro LAC40, LAC40/2, 600x150 mm ks  124 Kč 

A100, G100
AD100-200x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 200x100 mm ks  570 Kč 
AD100-250x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x100 mm ks  714 Kč 
AD100-250x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 250x150 mm ks  832 Kč 
AD100-300x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x100 mm ks  622 Kč 
AD100-300x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x150 mm ks  727 Kč 
AD100-300x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 300x200 mm ks  831 Kč 
AD100-400x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x100 mm ks  728 Kč 
AD100-400x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x150 mm ks  860 Kč 
AD100-400x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x200 mm ks  972 Kč 
AD100-400x250 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x250 mm ks   1 092 Kč 
AD100-450x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 400x300 mm ks   1 374 Kč 
AD100-500x150 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x150 mm ks  984 Kč 
AD100-500x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x200 mm ks   1 126 Kč 
AD100-500x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 500x300 mm ks   1 419 Kč 
AD100-600x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x100 mm ks  949 Kč 
AD100-600x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x200 mm ks   1 283 Kč 
AD100-600x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x300 mm ks   1 656 Kč 
AD100-600x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 600x500 mm ks   2 477 Kč 
AD100-800x100 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x100 mm ks   1 251 Kč 
AD100-800x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x200 mm ks   1 664 Kč 
AD100-800X300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 800x300 mm ks   2 099 Kč 
AD100-1000x200 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x200 mm ks   1 774 Kč 
AD100-1000x500 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1000x500 mm ks   3 378 Kč 
AD100-1200x300 stěnová mřížka pro přívod, jednořadá bez regulace, pevné lamely, hliník, 1200x300 mm ks   3 087 Kč 

A110, G110
AD110-200x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 200x100 mm ks  969 Kč 
AD110-300x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x100 mm ks   1 059 Kč 
AD110-300x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 300x150 mm ks   1 211 Kč 
AD110-400x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x100 mm ks   1 242 Kč 
AD110-400x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x150 mm ks   1 408 Kč 
AD110-400x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x200 mm ks   1 617 Kč 
AD110-400x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 400x300 mm ks   2 018 Kč 
AD110-500x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x100 mm ks   1 431 Kč 
AD110-500x150 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x150 mm ks   1 637 Kč 
AD110-500x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x200 mm ks   1 884 Kč 
AD110-500x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 500x300 mm ks   2 352 Kč 
AD110-600x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x100 mm ks   1 585 Kč 
AD110-600x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x200 mm ks   2 078 Kč 
AD110-600x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 600x300 mm ks   2 591 Kč 
AD110-700x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 700x300 mm ks   3 022 Kč 
AD110-800x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x200 mm ks   2 777 Kč 
AD110-800x500 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 800x500 mm ks   4 837 Kč 
AD110-1000x100 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x100 mm ks   2 207 Kč 
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AD110-1000x200 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x200 mm ks   2 890 Kč 
AD110-1000x300 stěnová mřížka, pro přívod, pevné lamely, dvouřadá, hliník, 1000x300 mm ks   3 611 Kč 

příslušenství A-100, G-100, A-110, G-110
GR001-100x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 100x100 mm ks  257 Kč 
GR001-150x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 150x100 mm ks  265 Kč 
GR001-200x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x100 mm ks  271 Kč 
GR001-200x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 200x200 mm ks  285 Kč 
GR001-250x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 250x100 mm ks  277 Kč 
GR001-300x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x100 mm ks  285 Kč 
GR001-300x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x150 mm ks  292 Kč 
GR001-300x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 300x200 mm ks  298 Kč 
GR001-400x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x100 mm ks  298 Kč 
GR001-400x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x150 mm ks  306 Kč 
GR001-400x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x200 mm ks  313 Kč 
GR001-400x250 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x250 mm ks  320 Kč 
GR001-400x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 400x300 mm ks  325 Kč 
GR001-450x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 450x300 mm ks  332 Kč 
GR001-500x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x100 mm ks  312 Kč 
GR001-500x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x150 mm ks  319 Kč 
GR001-500x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x200 mm ks  325 Kč 
GR001-500x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 500x300 mm ks  341 Kč 
GR001-600x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x100 mm ks  325 Kč 
GR001-600x150 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x150 mm ks  334 Kč 
GR001-600x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x200 mm ks  341 Kč 
GR001-600x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x300 mm ks  354 Kč 
GR001-600x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x400 mm ks  367 Kč 
GR001-600x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 600x500 mm ks  380 Kč 
GR001-700x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x200 mm ks  354 Kč 
GR001-700x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x300 mm ks  367 Kč 
GR001-700x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 700x400 mm ks  380 Kč 
GR001-800x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x100 mm ks  354 Kč 
GR001-800x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x200 mm ks  367 Kč 
GR001-800x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x300 mm ks  380 Kč 
GR001-800x400 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x400 mm ks  406 Kč 
GR001-800x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 800x500 mm ks  436 Kč 
GR001-900x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x300 mm ks  410 Kč 
GR001-900x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 900x500 mm ks  462 Kč 
GR001-1000x100 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x100 mm ks  380 Kč 
GR001-1000x200 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x200 mm ks  394 Kč 
GR001-1000x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x300 mm ks  442 Kč 
GR001-1000x500 montážní rámeček pro AD, pozink, 1000x500 mm ks  453 Kč 
GR001-1200x300 montážní rámeček pro AD, pozink, 1200x300 mm ks  456 Kč 

A600
AD600-150x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 150x100 mm ks  731 Kč 
AD600-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x100 mm ks  828 Kč 
AD600-200x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 200x200 mm ks   1 179 Kč 
AD600-250x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 250x100 mm ks   1 032 Kč 
AD600-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x100 mm ks  901 Kč 
AD600-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x150 mm ks   1 138 Kč 
AD600-300x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 300x200 mm ks   1 406 Kč 
AD600-400x075 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x75 mm ks  979 Kč 
AD600-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x100 mm ks   1 047 Kč 
AD600-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x150 mm ks   1 326 Kč 
AD600-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 400x200 mm ks   1 363 Kč 
AD600-500x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x100 mm ks   1 220 Kč 
AD600-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x200 mm ks   1 584 Kč 
AD600-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 500x300 mm ks   2 641 Kč 
AD600-600x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x100 mm ks   1 351 Kč 
AD600-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x150 mm ks   1 704 Kč 
AD600-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x200 mm ks   1 754 Kč 
AD600-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x300 mm ks   2 950 Kč 
AD600-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 600x400 mm ks   3 842 Kč 
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AD600-700x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x200 mm ks   2 324 Kč 
AD600-700x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 700x400 mm ks   4 170 Kč 
AD600-800x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x200 mm ks   2 556 Kč 
AD600-800x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x300 mm ks   3 109 Kč 
AD600-800x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 800x400 mm ks   4 560 Kč 
AD600-900x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 900x300 mm ks   3 992 Kč 
AD600-1000x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné rovné lamely, hliník, 1000x300 mm ks   3 250 Kč 

JD
JD110-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 160 mm ks   2 506 Kč 
JD110-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 200 mm ks   3 023 Kč 
JD110-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 250 mm ks   3 470 Kč 
JD110-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 315 mm ks   5 294 Kč 
JD110-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na potrubí, 400 mm ks   8 565 Kč 
JD120-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 160 mm ks   2 830 Kč 
JD120-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 200 mm ks   3 208 Kč 
JD120-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 250 mm ks   3 916 Kč 
JD120-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 315 mm ks   5 784 Kč 
JD120-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na flexi hadici, 400 mm ks   8 970 Kč 
JD130-160 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 160 mm ks   2 426 Kč 
JD130-200 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 200 mm ks   2 901 Kč 
JD130-250 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 250 mm ks   3 311 Kč 
JD130-315 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 315 mm ks   5 288 Kč 
JD130-400 kruhová nastavitelná dýza na stěnu, připojení na konec potrubí, 400 mm ks   8 659 Kč 

CB400
CB400-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 100 mm ks   1 573 Kč 
CB400-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 125 mm ks   1 575 Kč 
CB400-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, rovné lamely, hliník, velikost 160 mm ks   1 651 Kč 
CB420-100 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 100 mm ks   1 561 Kč 
CB420-125 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 125 mm ks   1 684 Kč 
CB420-160 kruhová mřížka pro přívod/odvod, lamely 15°, hliník, velikost 160 mm ks   1 730 Kč 

TL98
TL98E větrací stěnový set základní ks 863 Kč 
TL98P větrací stěnový set s filtrem a regulací ks 1 626 Kč 

VX-PG
VX-PG160/W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 

bílá
ks  2 839 Kč 

VX-PG160/G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 160 mm, 
šedá

ks  2 839 Kč 

VX-PG250/W stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
bílá

ks  4 657 Kč 

VX-PG250/G stěnová vyústka přívod/odvod pro jednotky Vallox a Venus, průměr napojení 250 mm, 
šedá

ks  4 657 Kč 

PODLAHA
LAU45, LAU45/2, LAU45/3, LAU45/4

LAU45/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 300x100 mm ks  872 Kč 
LAU45/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, 400x150 mm ks  1 197 Kč 
LAU45/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks  1 043 Kč 

LAU45/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks  1 458 Kč 

LAU45/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks  1 134 Kč 

LAU45/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 0°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks  1 515 Kč 

LAU45/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks  1 276 Kč 

LAU45/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 0°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks  1 751 Kč 
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LAU46, LAU46/2, LAU46/3, LAU46/4
LAU46/1-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 300x100 mm ks  921 Kč 
LAU46/1-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, 400x150 mm ks  1 275 Kč 
LAU46/2-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 

nastavitelné lamely, 300x100 mm
ks  1 018 Kč 

LAU46/2-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, 400x150 mm

ks  1 460 Kč 

LAU46/3-300x100 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 300x100 mm

ks  1 171 Kč 

LAU46/3-400x150 podlahová jednořadá mřížka, horizontální pevné lamely 15°, integrovaná regulační 
klapka, 400x150 mm

ks  1 582 Kč 

LAU46/4-300x100 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 300x100 mm

ks  1 313 Kč 

LAU46/4-400x150 podlahová dvouřadá mřížka, přední horizontální pevné lamely 15°, druhá řada 
nastavitelné lamely, integrovaná regulační klapka, 400x150 mm

ks  1 817 Kč 

AG300
AG300-100x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 100x100 mm ks   1 229 Kč 
AG300-200x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks   1 298 Kč 
AG300-200x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x100 mm ks   1 351 Kč 
AG300-200x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 200x75 mm ks   1 558 Kč 
AG300-250x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 250x75 mm ks   1 623 Kč 
AG300-300x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x75 mm ks   1 449 Kč 
AG300-300x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x100 mm ks   1 486 Kč 
AG300-300x150 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x150 mm ks   1 823 Kč 
AG300-300x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 300x200 mm ks   2 202 Kč 
AG300-400x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x75 mm ks   1 680 Kč 
AG300-400x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x100 mm ks   1 719 Kč 
AG300-400x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 400x200 mm ks   2 456 Kč 
AG300-500x075 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x75 mm ks   1 923 Kč 
AG300-500x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x100 mm ks   1 997 Kč 
AG300-500x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x200 mm ks   2 777 Kč 
AG300-500x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 500x300 mm ks   4 202 Kč 
AG300-600x100 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x100 mm ks   2 211 Kč 
AG300-600x200 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x200 mm ks   3 032 Kč 
AG300-600x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 600x300 mm ks   4 030 Kč 
AG300-800x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 800x300 mm ks   5 093 Kč 
AG300-1000x300 podlahová mřížka pro přívod/odvod, hliník, 1000x300 mm ks   5 914 Kč 

LD16N
LD-16N/1-1000 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  2 880 Kč 
LD-16N/1-1000/RAL9010 jednoštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  2 950 Kč 
LD-16N/2-1000 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  3 801 Kč 
LD-16N/2-1000/RAL9010 dvouštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  3 896 Kč 
LD-16N/3-1000 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  4 613 Kč 
LD-16N/3-1000/RAL9010 tříštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  4 530 Kč 
LD-16N/4-1000 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  5 711 Kč 
LD-16N/4-1000/RAL9010 čtyřštěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  5 685 Kč 
LD-16N/5-1000 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  6 663 Kč 
LD-16N/5-1000/RAL9010 pětištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  6 518 Kč 
LD-16N/6-1000 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9006 ks  7 488 Kč 
LD-16N/6-1000/RAL9010 šestištěrbinová lineární podlahová vyúsť, délka 1 m, RAL 9010 ks  7 465 Kč 

VM011
VM011-150 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 150 mm ks   3 130 Kč 
VM011-200 kruhová vyústka do podlahy s prstencem, 200 mm ks   3 514 Kč 

KRUHOVÉ POTRUBÍ
SF

SF135-425x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x75 mm ks   1 545 Kč 
SF135-425x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 425x125 mm ks   1 616 Kč 
SF135-525x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x75 mm ks   1 677 Kč 
SF135-525x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x125 mm ks   1 745 Kč 
SF135-525x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 525x225 mm ks   1 993 Kč 



103Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2021

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

SF135-625x75 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x75 mm ks   2 027 Kč 
SF135-625x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x125 mm ks   2 095 Kč 
SF135-625x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 625x225 mm ks   2 257 Kč 
SF135-825x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x75 mm ks   2 906 Kč 
SF135-825x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x125 mm ks   2 923 Kč 
SF135-825x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 825x225 mm ks   3 023 Kč 
SF135-1025x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x75 mm ks   3 302 Kč 
SF135-1025x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x125 mm ks   3 576 Kč 
SF135-1025x225 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1025x225 mm ks   4 023 Kč 
SF135-1225x075 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x75 mm ks   3 706 Kč 
SF135-1225x125 vyústka do Spira dvouřadá, s regulací, přívod, ocel, velikost 1225x125 mm ks   3 877 Kč 

SFV
SFV11-425x075 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks    841 Kč 
SFV11-425x125 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks  882 Kč 
SFV11-625x075 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks  1 029 Kč 
SFV11-625x125 vyústka do Spira jednořadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x125 mm ks  1 050 Kč 
SFV21-425x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x75 mm ks  879 Kč 
SFV21-425x125 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 425x125 mm ks  946 Kč 
SFV21-525x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x75 mm ks  956 Kč 
SFV21-525x225 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 525x225 mm ks  1 217 Kč 
SFV21-625x075 vyústka do Spira dvouřadá, bez regulace, odvod, ocel, velikost 625x75 mm ks  1 115 Kč 

DVEŘE
AF981

AF981-200x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 200x100 mm ks  984 Kč 
AF981-300x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x100 mm ks   1 112 Kč 
AF981-300x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 300x150 mm ks   1 240 Kč 
AF981-400x100 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x100 mm ks   1 284 Kč 
AF981-400x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x150 mm ks   1 493 Kč 
AF981-400x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 400x200 mm ks   1 664 Kč 
AF981-450x450 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 450x450 mm ks   3 485 Kč 
AF981-500x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x150 mm ks   1 710 Kč 
AF981-500x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x200 mm ks   1 918 Kč 
AF981-500x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 500x300 mm ks   2 301 Kč 
AF981-600x150 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x150 mm ks   1 972 Kč 
AF981-600x200 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x200 mm ks   2 338 Kč 
AF981-600x300 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x300 mm ks   2 627 Kč 
AF981-600x400 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x400 mm ks   3 077 Kč 
AF981-600x600 mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, hliník 600x600 mm ks   4 896 Kč 

VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
WF331

WF331-200x200 venkovní mřížka se síťkou, velikost 200x200 mm ks   1 704 Kč 
WF331-300x300 venkovní mřížka se síťkou, velikost 300x300 mm ks   2 280 Kč 
WF331-400x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 400x400 mm ks   3 003 Kč 
WF331-500x400 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x400 mm ks   3 570 Kč 
WF331-500x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 500x500 mm ks   3 833 Kč 
WF331-600x500 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x500 mm ks   4 228 Kč 
WF331-600x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 600x600 mm ks   4 681 Kč 
WF331-800x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 800x600 mm ks   6 245 Kč 
WF331-1000x600 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x600 mm ks   6 701 Kč 
WF331-1000x800 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x800 mm ks   7 700 Kč 
WF331-1000x1000 venkovní mřížka se síťkou, velikost 1000x1000 mm ks   8 512 Kč 

SPECIÁLNÍ
WGR, WGS

WGR-125 difuzor do schodů, kruhový, napojení 125 mm ks  549 Kč 
WGRD-125/180 difuzor do schodů, kruhový, přechodový díl, napojení 125 mm ks   1 363 Kč 
WGS-125 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, napojení 125 mm ks    537 Kč 
WGSD-125/180 difuzor do schodů, čtvercový 180x180 mm, přechodový díl, napojení 125 mm ks   1 351 Kč 
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TALÍŘOVÉ VENTILY
VELIO-UNI

VELIO-UNI/125 designový ventil se světlem, průměr 125 ks  1 989 Kč *
VELIO-UNI/filtr náhradní filtr pro VELIO-UNI/125 ks  80 Kč **

Alizé
AlizéC-15/30 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 15/30 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  777 Kč 
AlizéC-20/75 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 20/75 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  803 Kč 
AlizéC-30/90 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 30/90 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  729 Kč 
AlizéC-45/120 Odvodní dvoupolohový plastový ventil Alizé, 45/120 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  756 Kč 
AlizéS-15 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 15 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  369 Kč 
AlizéS-30 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 30 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  341 Kč 
AlizéS-60 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 60 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  341 Kč 
AlizéS-90 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 90 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  414 Kč 
AlizéS-120 Odvodní jednopolohový plastový ventil Alizé, 120 m³/h, průměr napojení 125 mm ks  575 Kč 

Příslušenství Alizé
Alizé-M/125 montážní rámeček pro Alizé ks  58 Kč 

Boréa
Boréa-80 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 80 mm ks  269 Kč 
Boréa-125 Nastavitelný plastový ventil Boréa, přívod/odvod, 125 mm ks  394 Kč 

ELI
ELI100 přívodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  159 Kč 
ELI125 přívodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  182 Kč 
ELI160 přívodní talířový ventil, plast, 160 mm ks  264 Kč 
ELI200 přívodní talířový ventil, plast, 200 mm ks  308 Kč 

ELF
ELF100 odvodní talířový ventil, plast, 100 mm ks  133 Kč 
ELF125 odvodní talířový ventil, plast, 125 mm ks  164 Kč 
ELF160 odvodní talířový ventil, plast, 160 mm ks  242 Kč 
ELF200 odvodní talířový ventil, plast, 200 mm ks  308 Kč 

DAV
DAV100 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 100 mm ks  79 Kč 
DAV125 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 125 mm ks  85 Kč 
DAV150 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 150 mm ks  115 Kč 
DAV200 plastový talířový ventil, pro přívod a odvod, 200 mm ks  193 Kč 
DAVBR100 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 100 mm ks  96 Kč 
DAVBR125 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 125 mm ks  108 Kč 
DAVBR150 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 150 mm ks  144 Kč 
DAVBR200 ventil, zděř a upevňovací kroužek, pro přívod a odvod, 200 mm ks  232 Kč 

DVS
DVS080 odvodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  107 Kč 
DVS100 odvodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  118 Kč 
DVS125 odvodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  135 Kč 
DVS150 odvodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  184 Kč 
DVS160 odvodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  197 Kč 
DVS200 odvodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  234 Kč 

PDVS
PDVS080 přívodní talířový ventil, kov, průměr 80 mm ks  102 Kč 
PDVS100 přívodní talířový ventil, kov, průměr 100 mm ks  112 Kč 
PDVS125 přívodní talířový ventil, kov, průměr 125 mm ks  135 Kč 
PDVS150 přívodní talířový ventil, kov, průměr 150 mm ks  184 Kč 
PDVS160 přívodní talířový ventil, kov, průměr 160 mm ks  205 Kč 
PDVS200 přívodní talířový ventil, kov, průměr 200 mm ks  234 Kč 
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DVSQ
DVSQ100 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  131 Kč 
DVSQ125 Čtvercový odvodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  157 Kč 

DVSQ-P
DVSQ-P100 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 100 mm ks  138 Kč 
DVSQ-P125 Čtvercový přívodní talířový ventil, kov, kruh  napojení průměru 125 mm ks  165 Kč 

DTVB
DTVB100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  1 108 Kč 
DTVB125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  1 821 Kč 

Příslušenství DTVB
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  105 Kč 
DGEZ12 montážní rámeček pro DTVB125 ks  180 Kč 

DTVK
DTVK100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  1 074 Kč 

Příslušenství DTVK
DGEZ10 montážní rámeček pro DTVK100, DTVB100 ks  105 Kč 

DVI
DVI100/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 100 mm ks  334 Kč 
DVI125/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 125 mm ks  426 Kč 
DVI160/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 160 mm ks  629 Kč 
DVI200/nerez Kovový talířový ventil DVI pro přívod nebo odvod vzduchu, průměr napojení 200 mm ks 1 235 Kč 

DVIR
DVIR100 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 100 mm ks  272 Kč 
DVIR125 Přívodní talířový ventil, nerez, průměr napojení 125 mm ks  346 Kč 

RLV
RLV/AL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, velký, RAL 9003

ks  897 Kč 

RLV/AS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, malý, RAL 9003

ks  861 Kč 

RLV/AQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí pružiny, průměr napojení 
125mm, čtvercový, RAL 9003

ks  899 Kč 

RLV/BL-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, velký, RAL 9003

ks  973 Kč 

RLV/BS-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, malý, RAL 9003

ks  937 Kč 

RLV/BQ-125/
RAL9003STR

talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, montáž pomocí montážního kroužku, 
průměr napojení 125mm, čtvercový, RAL 9003

ks  976 Kč 

DLD-P
DLD-P100 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  1 099 Kč 
DLD-P125 Přívodní/odvodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  1 179 Kč 
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DTQA
DTQA100 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 100 mm ks  1 248 Kč 
DTQA125 Přívodní talířový ventil, kov, průměr napojení 125 mm ks  1 429 Kč 

SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU
SYSTÉM D-FLEX

ROZ-DUOTEC75/63 flexi hadice PE, délka 50 m ks  2 537 Kč *
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  3 552 Kč *
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální ks  4 811 Kč 
ROZ-PRICH-075 příchytka pro ROZ-DUOTEC075/063 ks    39 Kč  
ROZ-PRICH-090 příchytka pro ROZ-DUOTEC090/075 ks    63 Kč  
DF-TES-075 antibakteriální těsnění 75 mm, pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  22 Kč **
DF-TES-090 antibakteriální těsnění 90 mm, pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  24 Kč **
DF-ZAS-075 plastová záslepka průměr 75 mm ks  26 Kč **
DF-ZAS-090 plastová záslepka průměr 90 mm ks  27 Kč **
DF-ZAS-125 plastová záslepka průměr 125 mm ks  33 Kč **
DFO-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  603 Kč 
DFO-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  624 Kč 
DFO-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 

izolace
ks  607 Kč 

DFO-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  605 Kč 

DFB-1x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, bez izolace ks  570 Kč 
DFB-1x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC75/63, s izolací ks  629 Kč 
DFB-1x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, bez izolace ks  570 Kč 
DFB-1x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 1xDUOTEC90/75, s izolací ks  636 Kč 

DFB-2x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, bez izolace ks  613 Kč 
DFB-2x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC75/63, s izolací ks  630 Kč 
DFB-2x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, bez izolace ks  627 Kč 
DFB-2x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 2xDUOTEC90/75, s izolací ks  681 Kč 

DFB-3x75/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, bez izolace ks  695 Kč 
DFB-3x75/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC75/63, s izolací ks  768 Kč 
DFB-3x90/125/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, bez izolace ks  713 Kč 

DFB-3x90/125/I/50 stropní/stěnový box pro ventil pr. 125 mm, nízký, pro 3xDUOTEC90/75, s izolací ks  766 Kč 
DFB-1x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 

bez izolace
ks  567 Kč 

DFB-1x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  563 Kč 

DFB-1x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  626 Kč 

DFB-1x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  629 Kč 

DFB-2x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  616 Kč 

DFB-2x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  623 Kč 

DFB-2x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  681 Kč 

DFB-2x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  641 Kč 

DFB-3x75/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, bez 
izolace

ks  681 Kč 

DFB-3x90/125 stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
bez izolace

ks  698 Kč 

DFB-3x90/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC90/75, 
s izolací

ks  764 Kč 

DFB-3x75/125/I stropní / stěnový box pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-DUOTEC75/63, 
s izolací

ks  764 Kč 



107Práva na změny vyhrazena.

 diStriBuční eleMenty  ceník produktů 2021

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

        info@mult ivac.cz   info@mult ivac.sk 

Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

DFBP-1x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  541 Kč 

DFBP-1x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  541 Kč 

DFBP-1x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  629 Kč 

DFBP-1x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 1 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  642 Kč 

DFBP-2x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  677 Kč 

DFBP-2x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  700 Kč 

DFBP-2x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  742 Kč 

DFBP-2x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 2 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  699 Kč 

DFBP-3x75/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, bez izolace

ks  709 Kč 

DFBP-3x90/P125 stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, bez izolace

ks  778 Kč 

DFBP-3x75/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC75/63, s izolací

ks  794 Kč 

DFBP-3x90/P125/I stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil průměr 125 mm, pro 3 x ROZ-
DUOTEC90/75, s izolací

ks  774 Kč 

DFP-2x75 podlahový box, pro DUOTEC75/63 ks  796 Kč 
DFP-2x90 podlahový box, pro DUOTEC90/75 ks  786 Kč 
DFS-2x75 stěnový box, pro DUOTEC75/63 ks  639 Kč 
DFS-2x90 stěnový box, pro DUOTEC90/75 ks  639 Kč 
DFR1-8x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  2 118 Kč 
DFR1-12x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  2 006 Kč 
DFR1-14x75/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 14 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  1 984 Kč 
DFR1-12x90/160 distribuční box plochý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  2 262 Kč 
DFR1-6x90/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  1 799 Kč 
DFR1-6x75/125/B distribuční box, boční napojení pr  125 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  1 756 Kč 
DFR1-6x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC90/75, s izolací ks  1 839 Kč 
DFR1-6x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 6xDUOTEC75/63, s izolací ks  1 798 Kč 
DFR1-8x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC90/75, s izolací ks  2 164 Kč 
DFR1-8x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 8xDUOTEC75/63, s izolací ks  2 051 Kč 
DFR1-10x90/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC90/75, s izolací ks  2 408 Kč 
DFR1-10x75/160/B distribuční box, boční napojení pr  160 mm, pro 10xDUOTEC75/63, s izolací ks  2 364 Kč 
DFR2-6x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 6 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  2 055 Kč 
DFR2-8x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 8 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  2 402 Kč 
DFR2-10x90/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC90/75, s izolací ks  2 900 Kč 
DFR2-10x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 10 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  2 545 Kč 
DFR2-12x75/160 distribuční box přímý, napojení průměr 160 mm, pro 12 x ROZ-DUOTEC75/63, s izolací ks  2 846 Kč 
DF-KO-075 koleno 90° D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  244 Kč 
DF-KO-090 koleno 90° D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  254 Kč 
DF-N-075 nátrubek D-FLEX 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  67 Kč 
DF-N-090 nátrubek D-FLEX 90 mm pro ROZ-DUOTEC90/75 ks  71 Kč 
DF-KRK-075 křížový kus 75 mm pro 8 xROZ-DUOTEC75/63 ks  1 509 Kč 
DF-KRK-090 křížový kus 90 mm pro 8 xROZ-DUOTEC90/75 ks  1 529 Kč 
DF-KLA-075 regulační klapka 75 mm pro ROZ-DUOTEC75/63 ks  250 Kč 
DF-KLA-090 regulační klapka 90 mm proROZ-DUOTEC90/75 ks  255 Kč 

SYSTÉM ROZ
ROZ-DUOTEC075/063 flexi hadice PE, délka 50 m bal 2 537 Kč *
ROZ-DUOTEC75/63-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal 3 046 Kč *
ROZ-DUOTEC90/75-AB flexi hadice PE, délka 50 m, antibakteriální bal 4 095 Kč
ROZ-DUOTEC-SPOJKA spojka k flexi hadici PE – ROZ-DUOTEC ks 26 Kč *
ROZ-EPP-125 rozvaděč univerzální, EPP, napojení 125 mm, pro až 8 hadic Duotec ks 1 500 Kč *
ROZ-SBN-2U vyústka do stropu s boxem, nízká – přívod i odvod ks   1 043 Kč  *
ROZ-SBV-2O vyústka do stropu s boxem, vysoká – odvod ks   1 133 Kč  *
ROZ-SBV-2P vyústka do stropu s boxem, vysoká – přívod ks   1 133 Kč  *
ROZ-ZB-2O vyústka do zdi s boxem – odvod ks   1 557 Kč  *
ROZ-ZB-2P vyústka do zdi s boxem – přívod ks   1 576 Kč  *
ROZ-ZP-1O vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – odvod ks    703 Kč  *
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ROZ-ZP-1P vyústka do zdi přímá, hrdlo 125 mm – přívod ks    718 Kč  *
ROZ-ZP-2O vyústka do zdi přímá – odvod ks    793 Kč  *
ROZ-ZP-2P vyústka do zdi přímá – přívod ks    810 Kč  *

MŘÍŽKY
Kruhové mřížky se síťkou

C-UM-Z-S-060 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 60 mm ks   24 Kč 
C-UM-Z-S-080 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 80 mm ks   24 Kč 
C-UM-Z-S-100 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 100 mm ks   28 Kč 
C-UM-Z-S-120 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 120 mm ks   32 Kč 
C-UM-Z-S-125 kruhová mřížka se síťkou, světle šedá, 125 mm ks   51 Kč 
C-UM-Z-S-160 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 160 mm ks   43 Kč 
C-UM-Z-S-200 kruhová mřížka se síťkou, bílá, 200 mm ks   60 Kč 
C-UM-S-S-140 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 140 mm ks   58 Kč 
C-UM-S-S-175 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 175 mm ks   67 Kč 
C-UM-S-S-220 kruhová mřížka se síťkou a pružinou, bílá, 220 mm ks   100 Kč 
2BC0001 kruhová mřížka, bílá ks  88 Kč 
2BC0004 kruhová mřížka s klapkou, bílá ks  106 Kč 

Dveřní oboustranné mřížky
C-DM-Z-O-270X120 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 270x120 mm ks   138 Kč 
C-DM-Z-O-270X120-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 270x120 mm ks   138 Kč 
C-DM-Z-O-455X90 dveřní oboustranná mřížka, plast, světle šedá, 455x90 mm ks   138 Kč 
C-DM-Z-O-455X90-B dveřní oboustranná mřížka, plast, bílá, 455x90 mm ks   138 Kč 
C-DM-Z-O-455X90-H dveřní oboustranná mřížka, plast, hnědá, 455x90 mm ks   138 Kč 

Uzavíratelná žaluzie
C-PM-R-160X160 uzavíratelná žaluzie, bílá, 160x160 mm ks   233 Kč 
C-PM-R-200X200 uzavíratelná žaluzie, bílá, 200x200 mm ks   220 Kč 

Čtyřhranné mřížky se síťkou
C-UM-Z-S-166X166 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 166x166 mm ks   74 Kč 
C-UM-Z-S-190X190 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 190x190 mm ks   82 Kč 
C-UM-Z-S-230X80 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 230x80 mm ks   48 Kč 
C-UM-Z-S-238X238 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 238x238 mm ks   101 Kč 
C-UM-Z-S-270X120 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 270x120 mm ks   100 Kč 
C-UM-Z-S-370X123 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x123 mm ks   104 Kč 
C-UM-Z-S-370X223 čtyřhranná mřížka se síťkou, plast, světle šedá, 370x223 mm ks   176 Kč 
C-AM-S-200x200 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks   112 Kč 
C-AM-S-250x250 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks   161 Kč 
C-AM-S-300x300 čtyřhranná mřížka se síťkou, hliník, 200x200mm ks   209 Kč 

Čtyřhranné kovové mřížky s regulací
SVR-D254X102 mřížka s regulací, kov, 254x102 mm ks    377 Kč  
SVR-D305X102 mřížka s regulací, kov, 305x102 mm ks    477 Kč  
SVR-D356X102 mřížka s regulací, kov, 356x102 mm ks    579 Kč  



kVAlitní VzducHOtecHniku
dOdáVáMe Od rOku 1992

2021 2021CENÍK
PRODUKTŮ

CENÍK
PRODUKTŮ

O nás
Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických 
hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost 
významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích 
Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký 
technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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