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HL2 Двойна връзка за пералня (съдомиячна) с 2 възвратни клапи 10 49,23
HL2.0 Двойна връзка за пералня (съдомиячна) с 2 възвратни клапи, плосък уплътнител 49,23
HL2.1 Връзка за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа и вентилационна клапа 84,31
HL3 Възвратна клапа 1" 35,59
HL4 Възвратна клапа с ревизия DN50 - хориз. или верт. монтиране 131,61
HL4/7 Възвратна клапа с ревизия DN75 - хориз. или верт. монтиране 174,51
HL5/30 Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN32 17,88
HL5/40 Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN40 17,88
HL5/50 Връзки от месинг (за запояване) с O-пръстен, DN50 17,88
HL6 Двойнa връзка за пералня 6/4' (за 2бр. връзки HL19 на 3/4" шлаух) 24,86
HL7.WE Розетка за клозетно седало бяла DN110, разглобяема 27,27
HL7EL.WE Розетка за отточната тръба на клозетно седало DN110, еластична, бяла 13,63
HL7EL/90WE Розетка за отточната тръба на клозетно седало DN90, еластична, бяла 13,63
HL8EL/30 Розетка стенна за сифон, еластична, DN32 8,79
HL8EL/40 Розетка стенна за сифон, еластична, DN40 8,79
HL8EL/50 Розетка стенна за сифон, еластична, DN50 8,79
HL9/1 Преходна муфа DN110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 54,00
HL9/1ET Преходна муфа DN110 за тръби пластмасови към етернитови 54,00
HL9/7 Преходна муфа DN75 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 42,71
HL9/7ET Преходна муфа DN75 за тръби пластмасови към етернитови 42,71
HL9/7/1 Преходна муфа DN75/110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 54,00
HL9/7/1ET Преходна муфа DN75/110 за тръби пластмасови към етернитови 54,00
HL9/7/8 Преходна муфа DN75/DN80 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 91,51
HL9/50 Преходна муфа DN50 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 33,86
HL9/50ET Преходна муфа DN50 за тръби пластмасови към етернитови 33,86
HL9/50/1 Преходна муфа DN50/110 за тръби пластмасови към чугунени или от пластмасови към оловни 54,00
HL9/50/1ET Преходна муфа DN50/110 за тръби пластмасови към етернитови 54,00
HL10/40 Удължителна тръба DN40 23,39
HL10/50 Удължителна тръба DN50 23,39
HL11/40 Удължително коляно 90°, DN40 23,39
HL11/50 Удължително коляно 90°, DN50 23,39
HL12.1 Редуциращ пръстен 5/4"x6/4" 7,78
HL12.2 Пръстен 6/4"x6/4" 7,78
HL12.3 Редуциращ пръстен 6/4"х5/4" 7,78
HL12.4 Редуциращ пръстен 2"х6/4" 7,78
HL13/30 Потопяема тръба DN32x5/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) 19,02
HL13/40 Потопяема тръба DN40x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) 19,02
HL13/50 Потопяема тръба DN50x6/4" с връзка за пералня, (съдомиячна) 19,02
HL13.0/40 Потопяема тръба DN40x6/4", прозрачна, с връзка за пералня (съдомиячна) 19,02
HL13-2/40 Потопяема тръба DN40x6/4" с 2 връзки за пералня, (съдомиячна) 28,28
HL13G/30 Потопяема тръба DN32x5/4" 13,63
HL13G/40 Потопяема тръба DN40x6/4" 13,63
HL13G/50 Потопяема тръба DN50x6/4" 13,63
HL13G.0/40 Потопяема тръба DN40x6/4" , прозрачна 13,63
HL14/90 Изпускател за светъл отвор d 90mm, присъединителна резба 6/4". 40,93
HL15-5/4 Изпускател чашка 5/4", присъединителна резба 6/4" 22,80
HL15-6/4 Изпускател с чашка 6/4", присъединителна резба 6/4" 22,80
HL15U-5/4 Изпускател с преливник, чашка 5/4", присъединителна резба 6/4" 50,14
HL15U-6/4 Изпускател с преливник, чашка 6/4", присъединителна резба 6/4" 50,14
HL15U-90 Изпускател с преливник 3", присъединителна резба 6/4" 72,93
HL15.1 Изпускател с чашка 5/4", присъединителна резба 5/4", с винт 60мм 19,73
HL16 Отточно коляно за вана 6/4"хDN40 19,02
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Артикул Описание  лв.
HL16.1 Отточно коляно за душ-кабина DN40 с чашка за изпускателя 6/4" 28,28
HL17 Универсална връзка 6/4"хDN40хВръзка за шлаух 3/4" 31,68
HL18 Универсална връзка 6/4" х връзка за шлаух 29,71
HL19 Свързващо коляно за пералня 1" х Връзка за шлаух 3/4" 10,22
HL19.0 Свързващо коляно за пералня 1" х Връзка за шлаух 3/4" с уплътнител 10,22
HL19.1 Уплътнител за връзката към пералня DN40хDN32 9,77
HL19.2 Свързващо коляно за пералня 1" х Връзка за шлаух d 8-13 мм 10,22
HL19.C Свързващо коляно за пералня  1" х Връзка за шлаух 3/4", хромирано 15,61
HL19.G Свързващо коляно за пералня  1" х Връзка за шлаух 3/4", сиво 10,22
HL19T/30 Т-връзка DN32х5/4" с коляно за пералня HL19 39,46
HL19T/40 Т-връзка DN40х6/4" с коляно за пералня HL19 39,46
HL19T.2/30 Т-връзка DN32х5/4" с коляно за пералня HL19.2 39,46
HL19T.2/40 Т-връзка DN40х6/4" с коляно за пералня HL19.2 39,46
HL20 Капкоуловител 6/4"с скоба за тръбата 42,88
HL21 Капкоуловител DN32 с воден затвор 35,32
HL22 Отточна тръба за двoйна мивка 6/4"xDN40, 160-510мм 47,80
HL23 Отточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4" 26,85
HL24-5/4 Отточна тръба за двoйна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя 62,30
HL24-6/4 Отточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя 62,30
HL24U-5/4 Отточна тръба за двoйна мивка DN40x5/4" с 2 изпускателя и преливник 87,60
HL24U-6/4 Отточна тръба за двoйна мивка DN40x6/4" с 2 изпускателя и преливник 87,60
HL25U-6/4 Отточна тръба за реверсна двoйна мивка DN40, 2 изпускателя на 6/4", преливник 139,22
HL26 Компактна връзка DN40х6/4" 10 26,85
HL27 Връзка за двойна мивка DN40x6/4" променяема височина на второто корито 70,69
HL28 Връзка за мивка с три корита DN40x6/4" 108,20
HL30.2 Преходниk  DN32xR1/2" 33,70
HL30.3 Преходниk  DN32xR3/4" 33,70
HL34 Сифонно коляно DN40/50 за сифон под умивалник за баня, за тръби DN32 и DN40. 19,47
HL35 Свързващ комплект за умивалник в баня, състоящ се от HL34, HL44, 2 колена за топлата и студена вода и 2 монтажни тапи HL42 160,89
HL35.0 Свързващ комплект за умивалник в баня, състоящ се от HL34 и HL44 45,81
HL36N Наставка d 110мм/100х100мм/94х94мм 60,38
HL37FPrblue Наставка d 110мм/123x123мм, решетка от неръждаема стомана 115x115мм, воден затвор Primus blue и предпазен капак 100,35
HL37N Наставка d 110мм/123х123мм, неръждаема решетка 115х115мм. 60,38
HL37N.1 Наставка d 110мм/123х123мм, неръждаема решетка 115х115мм, воден затвор. 76,19
HL37NP Наставка от РР d 110мм/ PVC маншет 185х185мм, неръждаема решетка 115х115мм 76,19
HL37NP.1 Наставка от РР d 110мм/ PVC маншет 185х185мм, неръждаема решетка 115х115мм, воден затвор. 92,01
HL37NPPr Наставка от РР d 110мм/ PVC маншет 185х185мм, неръждаема решетка 115х115мм, воден затвор PRIMUS 124,11
HL37NPr Наставка d 110мм/123х123мм, неръждаема решетка 115х115мм, воден затвор PRIMUS. 108,34
HL38N Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 133мм, неръждаема решетка d 112мм 124,07
HL38N.1 Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 131мм, неръждаема решетка d 112мм, воден затвор 139,27
HL38NPr Наставка d 110мм/кръгла рамка от неръждаема стомана d 131мм/d 112мм, воден затвор PRIMUS 155,13
HL38P Наставка за пристягане на PVC 279,64
HL39 Наставка d 110мм/147х147мм, неръждаема решетка 140х140мм. 60,38
HL39.1 Наставка d 110мм/147х147мм, неръждаема решетка 140х140мм, воден затвор 76,19
HL39D Наставка d 110мм/150x150мм 192,63
HL39G Наставка d 110мм/чугунена рамка 150х150мм и решетка от чугун 137х137мм 154,03
HL39.1G Наставка d 110мм/чугунена рамка 150х150мм и решетка от чугун 137х137мм, воден затвор 168,46
HL39Pr Наставка d 110мм/147х147мм, неръждаема решетка 140х140мм, воден затвор PRIMUS 108,34
HL39PrG Наставка d 110мм/чугунена рамка 150х150мм и решетка от чугун 137х137мм, воден затвор PRIMUS 198,79
HL40.2 Преходник за безнапорни тръби DN40xR1/2" от РЕ 40,05
HL40.3 Преходник за безнапорни тръби DN40xR3/4" от РЕ 40,05
HL40.4 Преходник за безнапорни тръби DN40xR1" от РЕ 40,05
HL41.2 Преходник DN50xR1/2" 44,56
HL41.3 Преходник DN50xR3/4" 44,56
HL41.4 Преходник DN50xR1" 44,56
HL42.B Монтажна тапа за чиста вода 1/2", синя 100 4,14
HL42.R Монтажна тапа за чиста вода 1/2", червена 100 4,14
HL42B.MS Монтажна тапа за водопровод с месингова резба R 1/2', синя 10 9,27
HL42R.MS Монтажна тапа за водопровод с месингова резба R 1/2', червена 10 9,27
HL43.B Монтажна тапа за чиста вода 3/4" синя 5,34
HL43.R Монтажна тапа за чиста вода 3/4" червена 5,34
HL44 Монтажна планка (пета) с растерни отвори, за монтаж в стена 26,34
HL44S Монтажна пета 264х110мм, шумоизолирана, с растерни отвори 82,29
HL45 Тапа за канални тръби DN30/40/50 4,85
HL50F.0/60 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 600 мм 1 153,54
HL50F.0/70 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 700 мм 1 190,66
HL50F.0/80 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 800 мм 1 307,52
HL50F.0/90 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 900 мм 1 347,97
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HL50F.0/100 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1000 мм 1 430,97
HL50F.0/110 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1100 мм 1 470,30
HL50F.0/120 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1200 мм 1 543,48
HL50F.0/130 Неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1300 мм 2 060,27
HL50F.0/90.2 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 900мм 2 061,09
HL50F.0/100.2 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1000мм 2 159,09
HL50F.0/110.2 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1100мм 2 203,95
HL50F.0/120.2 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1200мм 2 338,45
HL50F.0/130.2 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1300мм 2 381,13
HL50F.0/140 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1400мм 2 686,49
HL50F.0/150 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1500мм 2 760,02
HL50F.0/160 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1600мм 2 833,56
HL50F.0/170 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1700мм 2 907,09
HL50F.0/180 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1800мм 2 980,62
HL50F.0/190 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1900мм 3 054,15
HL50F.0/200 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 2000мм 3 127,69
HL50F.0/210 Равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 2100мм 3 201,18
HL50FF.0/60 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 600мм 1 153,54
HL50FF.0/70 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 700мм 1 190,66
HL50FF.0/80 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 800мм 1 307,52
HL50FF.0/90 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 900мм 1 347,97
HL50FF.0/100 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва сифон DN50, монтажен материал и предпазен капак, монтажна дължина 1000мм 1 430,97
HL50FF.0/110 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1100мм 1 470,30
HL50FF.0/120 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1200мм 1 543,48
HL50FF.0/130 Нисък равнинен неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1300мм 2 060,27
HL50FF.0/90.2 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажнен материал. Монтажна дължина 900мм 2 061,09
HL50FF.0/100.2 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажнен материал. Монтажна дължина 1000мм 2 159,09
HL50FF.0/110.2 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажнен материал. Монтажна дължина 1100мм 2 203,95
HL50FF.0/120.2 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажнен материал. Монтажна дължина 1200мм 2 338,45
HL50FF.0/130.2 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажнен материал. Монтажна дължина 1300мм 2 381,13
HL50FF.0/140 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1400мм 2 686,49
HL50FF.0/150 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1500мм 2 760,02
HL50FF.0/160 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1600мм 2 833,56
HL50FF.0/170 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1700мм 2 907,09
HL50FF.0/180 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1800мм 2 980,62
HL50FF.0/190 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1900мм 3 054,15
HL50FF.0/200 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 2000мм 3 127,69
HL50FF.0/210 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за равнинен монтаж, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 2100мм 3 201,18
HL50FU.0/60 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 600 мм 1 153,54
HL50FU.0/70 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 700 мм 1 190,66
HL50FU.0/80 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 800 мм 1 307,52
HL50FU.0/90 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 900 мм 1 347,97
HL50FU.0/100 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1000 мм 1 430,97
HL50FU.0/110 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1100 мм 1 470,30
HL50FU.0/120 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1200 мм 1 543,48
HL50FU.0/130 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1300 мм 2 060,27
HL50FU.0/90.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 900мм 2 061,09
HL50FU.0/100.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1000мм 2 159,09
HL50FU.0/110.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1100мм 2 203,95
HL50FU.0/120.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1200мм 2 338,45
HL50FU.0/130.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1300мм 2 381,13
HL50FU.0/140 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1400 мм 2 686,49
HL50FU.0/150 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1500 мм 2 760,02
HL50FU.0/160 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1600 мм 2 833,56
HL50FU.0/170 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1700 мм 2 907,09
HL50FU.0/180 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1800 мм 2 980,62
HL50FU.0/190 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1900 мм 3 054,15
HL50FU.0/200 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 2000 мм 3 127,69
HL50FU.0/210 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 2100 мм 3 201,18
HL50FV.0/60 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 600мм 1 320,52
HL50FV.0/70 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 700мм  1 361,60
HL50FV.0/80 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 800мм  1 464,46
HL50FV.0/90 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 900мм  1 505,40
HL50FV.0/100 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1000мм  1 592,65
HL50FV.0/110 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1100мм  1 633,95
HL50FV.0/120 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1200мм  1 711,01
HL50FV.0/130 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1300мм  2 060,20
HL50FV.0/140 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1400мм  2 686,42
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HL50FV.0/150 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1500мм  2 759,93
HL50FV.0/160 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1600мм  2 833,46
HL50FV.0/170 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1700мм  2 907,00
HL50FV.0/180 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1800мм  2 980,54
HL50FV.0/190 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1900мм  3 054,04
HL50FV.0/200 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 2000мм  3 127,58
HL50FV.0/210 Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за равнинен монтаж, включващ 2 сифона DN50/75, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 2100мм  3 201,08
HL50W.0/60 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 600 мм 1 486,67
HL50W.0/70 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 700 мм 1 507,37
HL50W.0/80 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 800 мм 1 541,24
HL50W.0/90 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 900 мм 1 606,78
HL50W.0/100 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1000 мм 1 629,73
HL50W.0/110 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1100 мм 1 709,44
HL50W.0/120 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1200 мм 1 729,14
HL50W.0/130 Неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и монтажен капак. Монтажна дължина 1300 мм 2 225,51
HL50W.0/90.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 900мм 2 158,92
HL50W.0/100.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1000мм 2 262,02
HL50W.0/110.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1100мм 2 312,54
HL50W.0/120.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1200мм 2 449,03
HL50W.0/130.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал,  монтажна дължина 1300мм 2 496,45
HL50W.0/140 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1400мм 2 858,07
HL50W.0/150 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1500мм 2 916,88
HL50W.0/160 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1600мм 2 976,93
HL50W.0/170 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1700мм 3 035,76
HL50W.0/180 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1800мм 3 093,37
HL50W.0/190 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1900мм 3 152,17
HL50W.0/200 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 2000мм 3 211,02
HL50W.0/210 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва 2 сифона DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 2100мм 3 268,62
HL50WF.0/60 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 600мм 1 486,67
HL50WF.0/70 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 700мм 1 507,37
HL50WF.0/80 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 800мм 1 541,24
HL50WF.0/90 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 900мм 1 606,78
HL50WF.0/100 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1000мм 1 629,73
HL50WF.0/110 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1100мм 1 709,44
HL50WF.0/120 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1200мм 1 729,14
HL50WF.0/130 Нисък ъглов неръждаем канал за душ-кабина, включва сифон DN50, монтажен материал и монтажен капак, но без капак, монтажна дължина 1300мм 2 225,51
HL50WF.0/90.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал, монтажна дължина 900мм 2 158,92
HL50WF.0/100.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал, монтажна дължина 1000мм 2 262,02
HL50WF.0/110.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал, монтажна дължина 1100мм 2 312,54
HL50WF.0/120.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал, монтажна дължина 1200мм 2 449,03
HL50WF.0/130.2 Ъглов неръждаем канал за душ-кабина, но без капак, включва 2 сифона DN50, монтажен материал, монтажна дължина 1300мм 2 496,45
HL50WF.0/140 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1400мм 2 858,07
HL50WF.0/150 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1500мм 2 916,88
HL50WF.0/160 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1600мм 2 976,93
HL50WF.0/170 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1700мм 3 035,76
HL50WF.0/180 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1800мм 3 093,37
HL50WF.0/190 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 1900мм 3 152,17
HL50WF.0/200 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 2000мм 3 211,02
HL50WF.0/210 ДУШ-КАНАЛ (ниско изпълнение) от неръждаема стомана за монтаж до стената, но без капака на канала, включва 2 сифона DN50, монтажните материали и предпазнителя. Монтажна дължина 2100мм 3 268,62
HL50WU.0/60 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 600 мм 1 486,67
HL50WU.0/70 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 700 мм 1 507,37
HL50WU.0/80 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 800 мм 1 541,24
HL50WU.0/90 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 900 мм 1 606,78
HL50WU.0/100 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1000 мм 1 629,73
HL50WU.0/110 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1100 мм 1 709,44
HL50WU.0/120 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1200 мм 1 729,14
HL50WU.0/130 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и сифон DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1300 мм 2 225,51
HL50WU.0/90.2 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 900мм 2 158,92
HL50WU.0/100.2Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1000мм 2 262,02
HL50WU.0/110.2Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1100мм 2 312,54
HL50WU.0/120.2Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1200мм 2 449,03
HL50WU.0/130.2Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1300мм 2 496,45
HL50WU.0/140 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1400 мм 2 858,07
HL50WU.0/150 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1500 мм 2 916,88
HL50WU.0/160 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1600 мм 2 976,93
HL50WU.0/170 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1700 мм 3 035,76
HL50WU.0/180 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1800 мм 3 093,37
HL50WU.0/190 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 1900 мм 3 152,17
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HL50WU.0/200 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 2000 мм 3 211,02
HL50WU.0/210 Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за ъглов монтаж, вкл. и 2 сифонa DN50, принадлежности и предпазител при монтажа. Монтажна дължина 2100 мм 3 268,62
HL050D/60 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 600 мм 426,92
HL050D/70 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 700 мм 440,04
HL050D/80 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 800 мм 481,50
HL050D/90 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 900 мм 508,83
HL050D/100 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1000 мм 539,40
HL050D/110 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1100 мм 567,74
HL050D/120 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1200 мм 589,61
HL050D/130 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1300 мм 746,65
HL050D/140 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1400 мм 857,64
HL050D/150 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1500 мм 947,07
HL050D/160 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1600 мм 1 036,58
HL050D/170 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1700 мм 1 127,26
HL050D/180 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1800 мм 1 216,69
HL050D/190 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1900 мм 1 306,17
HL050D/200 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2000 мм 1 395,64
HL050D/210 Kапак "Дизайн" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2100 мм 1 494,92
HL050I/60 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 600 мм 437,84
HL050I/70 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 700 мм 467,30
HL050I/80 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 800 мм 495,71
HL050I/90 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 900 мм 533,96
HL050I/100 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1000 мм 557,98
HL050I/110 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1100 мм 588,56
HL050I/120 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1200 мм 611,48
HL050I/130 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1300 мм 769,87
HL050I/140 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1400 мм 822,13
HL050I/150 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1500 мм 911,57
HL050I/160 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1600 мм 1 002,25
HL050I/170 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1700 мм 1 091,75
HL050I/180 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1800 мм 1 181,13
HL050I/190 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1900 мм 1 270,63
HL050I/200 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2000 мм 1 360,12
HL050I/210 Kапак "Индивидуал" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2100 мм 1 456,92
HL050S/60 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 600 мм 212,86
HL050S/70 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 700 мм 219,37
HL050S/80 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 800 мм 225,95
HL050S/90 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 900 мм 233,61
HL050S/100 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1000 мм 240,15
HL050S/110 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1100 мм 246,66
HL050S/120 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1200 мм 254,32
HL050S/130 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1300 мм 290,62
HL050S/140 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1400 мм 396,83
HL050S/150 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1500 мм 426,24
HL050S/160 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1600 мм 455,70
HL050S/170 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1700 мм 485,09
HL050S/180 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1800 мм 513,28
HL050S/190 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 1900 мм 542,65
HL050S/200 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2000 мм 572,11
HL050S/210 Kапак "Стандарт" от неръждаема стомана, подходящ за канал 2100 мм 602,77
HL51 Сифон за вана обикновен, с преливник, изпускател 6/4" и с верижка 41,96
HL53K Тяло на душ-канал InFloor, DN50 457,53
HL53KC Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50 1 117,66
HL53KF Тяло на душ-канал InFloor, НИСКО, DN40 457,53
HL53KFC Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, НИСКО, DN40 1 117,66
HL53KV Тяло на душ-канал InFloor, DN50, вертикално 600,38
HL53KVC Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50 1 284,94
HL052M Наставка от нер. стомана матово полирана 300x50mm за HL53 (InFloor)  1 567,64
HL052P Наставка от нер. стомана полирана 300x50mm за HL53 InFloor  1 665,41
HL053S/90 Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 900 мм 698,62
HL053S/100 Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 1000 мм 870,42
HL053S/120 Капак на душ-канала InFloor, неръждаем, Стандарт, 1200 мм 946,01
HL053M/80 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 800 мм 1 599,08
HL053M/85 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 850 мм 1 656,14
HL053M/90 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 900 мм 1 720,29
HL053M/95 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 950 мм 1 777,56
HL053M/100 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1000 мм 1 840,26
HL053M/110 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1100 мм 1 958,19
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HL053M/120 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1200 мм 2 085,34
HL053M/130 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1300 мм 2 216,81
HL053M/140 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1400 мм 2 416,12
HL053M/150 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, мат, 1500 мм 2 591,62
HL053P/80 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 800 мм 1 931,43
HL053P/85 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 850 мм 1 986,72
HL053P/90 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 900 мм 2 050,45
HL053P/95 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 950 мм 2 107,61
HL053P/100 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1000 мм 2 164,88
HL053P/110 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1100 мм 2 288,55
HL053P/120 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1200 мм 2 415,51
HL053P/130 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1300 мм 2 546,98
HL053P/140 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1400 мм 2 746,28
HL053P/150 Отточна шина на душ-канала InFloor, неръждаем, полиран, 1500 мм 2 921,68
HL053WS/90 "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с вградени напречни наклони, 900 мм 797,42
HL053WS/100 "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с вградени напречни наклони, 1000 мм 996,93
HL053WS/120 "Wall" Стандарт Капак до стена на душ-канала, неръждаем, с вградени напречни наклони, 1200 мм 1 044,08
HL53K.2 Тяло на душ-канал InFloor Duo, 2x DN50 813,64
HL53KF.2 Тяло на душ-канал InFloor Duo, НИСКО, 2x DN40 813,64
HL053M.2/130 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1300 мм 5 316,88
HL053M.2/140 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1400 мм 5 535,81
HL053M.2/150 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1500 мм 5 789,96
HL053M.2/160 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1600 мм 6 207,82
HL053M.2/170 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1700 мм 6 471,83
HL053M.2/180 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1800 мм 6 657,23
HL053M.2/190 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 1900 мм 6 914,20
HL053M.2/200 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, мат, 2000 мм 7 105,52
HL053P.2/130 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1300 мм 6 041,01
HL053P.2/140 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1400 мм 6 268,11
HL053P.2/150 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1500 мм 6 530,15
HL053P.2/160 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1600 мм 6 856,16
HL053P.2/170 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1700 мм 7 228,08
HL053P.2/180 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1800 мм 7 277,39
HL053P.2/190 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 1900 мм 7 686,23
HL053P.2/200 Отточна шина на душ-канала InFloor Duo, неръждаем, полиран, 2000 мм 7 885,72
HL62/1 Воронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 266,24
HL62/2 Воронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 266,24
HL62/5 Воронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 266,24
HL62/7 Воронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 266,24
HL62B/1 Воронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм 337,21
HL62B/2 Воронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм 337,21
HL62B/5 Воронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм 337,21
HL62B/7 Воронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 137х137мм 337,21
HL62BF/1 Воронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм. 293,02
HL62BF/2 Воронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм. 293,02
HL62BF/7 Воронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив - 148х148/137х137 мм. 293,02
HL62BH/1 Воронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм 348,36
HL62BH/2 Воронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм 348,36
HL62BH/5 Воронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм 348,36
HL62BH/7 Воронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм 348,36
HL62BP/1 Воронка DN110 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm 337,21
HL62BP/2 Воронка DN125 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm 337,21
HL62BP/5 Воронка DN160 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm 337,21
HL62BP/7 Воронка DN75 с PVC-маншет, с решетка - 148x148mm/137x137mm 337,21
HL62F/1 Воронка долно оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO 211,70
HL62F/2 Воронка долно оттичане DN125, с фланец за мембрани от TPO/FPO 211,70
HL62F/7 Воронка долно оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO 211,70
HL62H/1 Воронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 275,19
HL62H/2 Воронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 275,19
HL62H/5 Воронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 275,19
HL62H/7 Воронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 275,19
HL62P/1 Воронка SuperDrain DN110 с PVC-маншет 266,24
HL62P/2 Воронка SuperDrain DN125 с PVC-маншет 266,24
HL62P/5 Воронка DN160 с PVC-маншет 266,24
HL62P/7 Воронка DN75 с PVC-маншет 266,24
HL62Safe/1 Аварийна воронка DN110 с преливен ръб, регулируем по височина 496,66
HL62Safe/2 Аварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по височина 496,66
HL62Safe/5 Аварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по височина 496,66
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HL62Safe/7 Аварийна воронка DN75 с преливен ръб, регулируем по височина 496,66
HL62FSafe/1 Аварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина 459,03
HL62FSafe/2 Аварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина 459,03
HL62FSafe/7 Аварийна воронка DN75 с маншет от РР и преливен ръб регулируем по височина 459,03
HL62HSafe/1 Аварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина 526,36
HL62HSafe/2 Аварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина 526,36
HL62HSafe/5 Аварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина 526,36
HL62HSafe/7 Аварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, регулируем по височина 526,36
HL62PSafe/1 Аварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм 496,66
HL62PSafe/2 Аварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм 496,66
HL62PSafe/5 Аварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм 496,66
HL62PSafe/7 Аварийна воронка верткална DN75, с маншет от твърдо PVC, преливен ръб, регулируем по височина 28-68 мм 496,66
HL62.1/1 Воронка DN110, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 488,50
HL62.1/2 Воронка DN125, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 488,50
HL62.1/5 Воронка DN160, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 488,50
HL62.1/7 Воронка DN75, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 488,50
HL62.1B/1 Воронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка 594,01
HL62.1B/2 Воронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка 594,01
HL62.1B/5 Воронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка 594,01
HL62.1B/7 Воронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, решетка 594,01
HL62.1BF/1 Воронка долно оттичане DN110, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка 546,00
HL62.1BF/2 Воронка долно оттичане DN125, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка 546,00
HL62.1BF/7 Воронка долно оттичане DN75, с топлоизолирано тяло, вграден нагревател, фланец за мембрани от TPO/FPO, наставка 546,00
HL62.1BH/1 Воронка DN110 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка 624,36
HL62.1BH/2 Воронка DN125 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка 624,36
HL62.1BH/5 Воронка DN160 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка 624,36
HL62.1BH/7 Воронка DN75 за обитаем покрив, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка 624,36
HL62.1BP/1 Воронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка 594,01
HL62.1BP/2 Воронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка 594,01
HL62.1BP/5 Воронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка 594,01
HL62.1BP/7 Воронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V), с решетка 594,01
HL62.1F/1 Воронка долно оттичане DN110, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател 437,77
HL62.1F/2 Воронка долно оттичане DN125, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател 437,77
HL62.1F/7 Воронка долно оттичане DN75, фланец за мембрани от TPO/FPO, вграден нагревател 437,77
HL62.1H/1 Воронка DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител 575,81
HL62.1H/2 Воронка DN125, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител 575,81
HL62.1H/5 Воронка DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител 575,81
HL62.1H/7 Воронка DN75, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител 575,81
HL62.1P/1 Воронка DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 488,50
HL62.1P/2 Воронка DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 488,50
HL62.1P/5 Воронка DN160 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 488,50
HL62.1P/7 Воронка DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 488,50
HL62.1Safe/1 Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1Safe/2 Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1Safe/5 Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1Safe/7 Аварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1FSafe/1 Аварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 637,78
HL62.1FSafe/2 Аварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 637,78
HL62.1FSafe/7 Аварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 637,78
HL62.1HSafe/1 Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 705,10
HL62.1HSafe/2 Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 705,10
HL62.1HSafe/5 Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 705,10
HL62.1HSafe/7 Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 705,10
HL62.1PSafe/1 Аварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1PSafe/2 Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1PSafe/5 Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL62.1PSafe/7 Аварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и преливен ръб, регулируем по височина 675,55
HL63/1 Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител 538,45
HL63/2 Воронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител 538,45
HL63/7 Воронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител 538,45
HL63H/1 Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител 597,05
HL63H/2 Воронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител 597,05
HL63H/7 Воронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител 597,05
HL63P/1 Воронка DrainBox DN110 с PVC-маншет 538,45
HL63P/2 Воронка DrainBox DN125 с PVC-маншет 538,45
HL63P/7 Воронка DrainBox DN75 с PVC-маншет 538,45
HL63.1/1 Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 584,60
HL63.1/2 Воронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 584,60
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HL63.1/7 Воронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 584,60
HL63.1H/1 Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител 614,37
HL63.1H/2 Воронка DrainBoх DN125, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител 614,37
HL63.1H/7 Воронка DrainBoх DN75, тип "ВАРИО", долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, листоуловител 614,37
HL63.1P/1 Воронка DrainBox DN110 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 584,59
HL63.1P/2 Воронка DrainBox DN125 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 584,59
HL63.1P/7 Воронка DrainBox DN75 с PVC-маншет и вграден нагревател (10-30W/220V) 584,59
HL64 Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, листоуловител 344,54
HL64B Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с решетка 400,54
HL64BF/1 Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм. 379,92
HL64BF/7 Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, за обитаем покрив-148х148/137х137мм. 379,92
HL64BH Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, с решетка 137х137мм 433,97
HL64BP/1 Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм. 400,54
HL64BP/7 Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, за обитаем покрив-148х148/137х137мм. 400,54
HL64F/1 Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO 319,21
HL64F/7 Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO 319,21
HL64H Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, листоуловител 360,78
HL64P/1 Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC 344,54
HL64P/7 Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC 344,54
HL64Safe Аварийна воронка хоризонтална DN75/110 с преливен ръб регулируем по височина 554,13
HL64FSafe/1 Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина 536,41
HL64FSafe/7 Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP и преливен ръб регулируем по височина 536,41
HL64HSafe Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина 583,93
HL64PSafe/1 Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина 554,13
HL64PSafe/7 Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина 554,13
HL64FPower Воронка POWER DN75, с фланец от РР 527,55
HL64FPowerSafe Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от РР и преливен ръб регулируем по височина 28-58 мм 528,00
HL64HPower Воронка POWER DN75, с битумен маншет 586,67
HL64HPowerSafe Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет и преливен ръб регулируем по височина 587,32
HL64PPower Воронка POWER DN75, с маншет от твърдо PVC 586,67
HL64PPowerSafe Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC и преливен ръб регулируем по височина 586,67
HL64.1 Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, листоуловител 614,70
HL64.1B Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, вграден нагревател, с решетка 665,18
HL64.1BF/1 Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat), решетка 642,60
HL64.1BF/7 Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател, решетка 642,60
HL64.1BH Воронка DN75/110 за обитаем покрив, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с решетка 703,13
HL64.1BP/1 Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка 665,18
HL64.1BP/7 Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател, решетка 665,18
HL64.1F/1 Воронка странично оттичане DN110, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat) 588,74
HL64.1F/7 Воронка странично оттичане DN75, с фланец за мембрани от TPO/FPO, нагревател 220V (10-30 Wat) 588,74
HL64.1H Воронка DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, вграден нагревател, с листоуловител 628,43
HL64.1P/1 Воронка странично оттичане DN110, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat) 614,70
HL64.1P/7 Воронка странично оттичане DN75, с PVC-фланец за мембрани от PVC, нагревател 220V (10-30 Wat) 614,70
HL64.1Safe Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с неръждаем притискащ пръстен, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 733,02
HL64.1FSafe/1 Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 715,30
HL64.1FSafe/7 Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 715,30
HL64.1HSafe Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 762,68
HL64.1PSafe/1 Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 733,02
HL64.1PSafe/7 Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, електро-нагревател и преливен ръб регулируем по височина 733,02
HL65 Удължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, за воронки от сериите  62 и 64. 225,42
HL65F Удължителен елемент DN 125, h=345mm, с фланец за мембрани от TPO/FPO 122,52
HL65H Удължителен елемент d 125мм, височина на тръбата 300мм, фланец с SBS битумна мембрана, за воронки от сериите  62 и 64. 250,04
HL65P Удължител 345мм/d 125mm с PVC-маншет 225,42
HL65PE Удължител с маншет от PE 179,21
HL66 Наставка d 145мм, гладка, висока 203мм, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка от неръждаема стомана с винтове 541,05
HL66P Наставка d 145мм, гладка, с PVC маншет 206х206мм, висока 88мм, решетка от неръждаема стомана 151,85
HL66Q Наставка d 145мм, гладка, висока 150мм, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка тип "QUADRA"от неръждаема стомана (V4A) 672,66
HL66.1 Наставка d 145мм, гладка, рамка от неръждаема стомана (V4A), решетка от неръжд. стомана и против плъзгане (V4A) с винтове 1 492,36
HL66.3 Наставка d 145мм, гладка, висока 90мм, рамка 147х147мм, решетка от неръждаема стомана 138х138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 151,85
HL66.4 Наставка d 145мм, гладка, висока 90мм, рамка 147х147мм, решетка от пластмаса 138х138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 124,07
HL66.8 Наставка d 145мм, набраздена, висока 90мм, рамка 148х148мм, решетка от пластмаса 138х138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 111,15
HL66.9 Наставка d 145мм, набраздена, висока 90мм, рамка 148х148мм, решетка от неръждаема стомана 138х138мм, за сериите HL72, HL317, HL62, HL64 173,67
HL67 Наставка d 145мм, гладка, висока 150мм, рамка кръгла от неръждаема стомана (V4A), решетка кръгла от неръждаема стомана 447,35
HL68F.0/50 Барбакан с РР-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN50 316,69
HL68F.0/75 Барбакан с РР-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN75 316,69
HL68F.0/110 Барбакан с РР-фланец за хидроизолацията и отводна тръба DN110 316,69
HL68H.0/50 Барбакан с битумен маншет и РР-отводна тръба DN50 344,65
HL68H.0/75 Барбакан с битумен маншет и РР-отводна тръба DN75 344,65
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HL68H.0/110 Барбакан с битумен маншет и РР-отводна тръба DN110 344,65
HL68KF Барбакан с РР-фланец за хидроизолацията 187,42
HL68KH Барбакан с битумен маншет 216,72
HL68KP Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията 131,00
HL68P.0/50 Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN50 262,86
HL68P.0/75 Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN75 262,86
HL68P.0/110 Барбакан с PVC-фланец за хидроизолацията и PP-отводна тръба DN110 262,86
HL69/1 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 334,23
HL69/2 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 334,23
HL69/5 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 334,23
HL69/7 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец и притискащ пръстен за хидроизолацията, с листоуловител 334,23
HL69H/1 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN110, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 415,42
HL69H/2 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN125, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 415,42
HL69H/5 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN160, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 415,42
HL69H/7 Воронка тип "ВАРИО" за саниране на покриви, за тръба DN75, фланец с SBS битумна мембрана, с листоуловител 415,42
HL69P/1 Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN110 334,23
HL69P/2 Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN125 334,23
HL69P/5 Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN160 334,23
HL69P/7 Воронка тип "ВАРИО" за бързи ремонти с PVC-маншет за тръба DN75 334,23
HL70 Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа, с решетка, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 252,23
HL70-3020 Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с възвратна клапа, 3 допълнителни входа и видима част за вграждане на индивидуални плочки 427,52
HL70G Подов сифон DN75/110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне, 3 допълнителни входа, с решетка от чугун 346,34
HL70K Тяло за подов сифон DN75/110, странично оттичане, автоматична възвратна клапа + ръчно затваряне,  3 допълнителни входа DN40/50. 188,66
HL70K-3020 Тяло на подов сифон за наставка HL3020, DN75/110 странично оттичане с възвратна клапа, 3 допълнителни входа DN40/50 237,13
HL71 Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170х240мм, пластмасова решетка 155х225мм 163,33
HL71G Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170х240мм, решетка чугун 155х225мм 262,86
HL71.1/50 Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170х240мм, пластмасова решетка 155х225мм, с допълнителен вход DN50 251,50
HL71.1/7 Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 170х240мм, пластмасова решетка 155х225мм, с допълнителен вход DN75 251,50
HL72 Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, пластмасова рамка 148х148мм, решетка пластмаса 138х138мм 147,21
HL72N Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, пластмасова рамка 147х147мм, решетка от неръждаема стомана 138х138мм 178,72
HL72N/7 Подов сифон за сутерен DN75, странично оттичане, пластмасова рамка 147х147мм, решетка от неръждаема стомана 138х138мм 178,72
HL72.1 Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), пластмасова рамка, решетка пластмаса 198,38
HL72.1H Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, пластмасова рамка, решетка пластмаса 382,19
HL72.1HN Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, битумна мембрана, пластмасова рамка, решетка от неръжд. стомана 422,87
HL72.1K Тяло за подов сифон DN75, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 161,31
HL72.1KH Тяло за подов сифон DN75, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана 344,12
HL72.1N Подов сифон за сутерен DN75/110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), пластмасова рамка, решетка от неръжд. стомана 231,44
HL73.0 Подов сифон за пъхане в тръба DN110 - вертикално в правата част, с решетка, но без воден затвор 185,96
HL73.2 Подов сифон за пъхане в тръба DN110 - вертикално в правата част, с решетка и суха незамръзваща клапа против канални миризми 209,83
HL73Pr Сифон за пъхане в тръба, с PRIMUS, долно оттичане, за тръба DN110 - правата част 216,14
HL77 Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, 3 възвратни клапи, решетка и ревизионен капак от пластмаса - 2 х 180х125мм 662,47
HL77.1 Подов сифон за сутерен DN110, странично оттичане, с допълнителен вход, 3 клапи, решетка и ревизионен капак от пластмаса 805,27
HL80 Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец, клапа, решетка  от неръжд. стомана 99,02
HL80-3020 Подов сифон за балкони и тераси DN50/75 с отточна тръба на шарнирна връзка, суха клапа. Видима част за индивидуални плочки 335,29
HL80C Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, клапа, решетка 700,89
HL80CK Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон 611,27
HL80CR Подов сифон за тераси DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, маншет "CeraDrain" от полимербетон, клапа, рамка и капачка кръгла 743,16
HL80H Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, решетка 271,95
HL80HK Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана 178,94
HL80HR Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, капачка кръгла 315,00
HL80K Тяло на подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец за хидроизолацията 62,86
HL80K-3020 Тяло за подов сифон DN50/75 с отточна тръба на шарнирна връзка, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак 111,35
HL80R Подов сифон за тераси и балкони DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), клапа, рамка и капачка кръгла 194,50
HL80.1 Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), воден затвор, решетка от неръжд. стомана 99,02
HL80.1C Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, воден затвор, решетка 700,89
HL80.1CR Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, воден затвор, рамка и капачка кръгла 743,16
HL80.1H Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана, воден затвор, решетка 271,95
HL80.1HR Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец с SBS битумна мембрана, воден затвор, рамка и капачка кръгла 315,00
HL80.1R Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, воден затвор, фланец(но без гарнитура), рамка и капачка кръгла 194,50
HL80.2 Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, воден затвор, фланец(но без гарнитура), изпускателна капачка преливна тръба 149,11
HL80.2H Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, воден затвор, изпускателна капачка, преливна тръба 265,18
HL80.3 Воронка DN50/75, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител 145,74
HL80.3H Воронка DN50/75, фланец с SBS битумна мембрана, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител 261,78
HL81G Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), клапа, рамка и решетка от чугун 235,05
HL81GH Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, клапа, рамка и решетка от чугун 353,33
HL81.1G Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), воден затвор, рамка от чугун, решетка 137х137мм от чугун 235,05
HL81.1GH Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, битумна мембрана, воден затвор, рамка и решетка от чугун 353,33
HL82 Комплект нагревател саморегулиращ, за сифони от сериите 80, 81, 310, 510 - 18W/220V 460,24
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HL83 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400х400мм oт EPDM 104,85
HL83.0 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510 70,39
HL83.H Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400х400 мм oт SBS битум 208,64
HL83.M Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 104,85
HL83.P Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана d 287 мм от PVC 104,85
HL83.PP Притискащ пръстен захидроизолация от РР 111,42
HL84 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 72.1, 317, удължител HL350.1, мембрана 500х500мм oт EPDM 176,20
HL84.0 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317 132,15
HL84.CU Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт медна ламарина 501,00
HL84.E Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт поцинкована ламарина 351,64
HL84.H Притискащ пръстен за хидроизолацията към подови сифони и воронки от серии 62, 64, 69, 72, 317, мембрана 500х500мм oт SBS битум 352,95
HL84.M Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 176,20
HL85N Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) и О-ринг пръстен 84,31
HL85N-3020 Наставка с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), O-пръстен и дълбок предпазен капак, подходящ за Серия HL3020 132,80
HL85NC Удължителен елемент d 110мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с маншет "CeraDrain" от полимербетон и О-ринг пръстен 633,23
HL85NH Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана oт SBS битум и О-ринг пръстен 200,31
HL86 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT, мембрана 500х500мм oт EPDM 176,20
HL86.0 Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT 132,15
HL86.H Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовитe сифони от серията PERFEKT, мембрана 500х500мм oт SBS битум 352,95
HL86.M Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 176,20
HL90 Подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), решетка 115х115мм 76,45
HL90-3020 Подов сифон за балкони и тераси DN40/50 странично оттичане с видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм 275,63
HL90K Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 19,47
HL90K-3020 Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50 странично оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак 67,96
HL90KH Тяло за подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, с битумен маншет 131,32
HL90Prblue Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор Primus blue, рамка от пластмаса, 123x123мм / 115x115мм 118,49
HL90Prblue-3000 Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор Primus blue, 121x121мм, рамка от неръждаема стомана 'Клик-Клак', 115x115мм 164,49
HL90Prblue-3020 Подов сифон DN40/50 странично оттичане, с воден затвор Primus blue и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132x132мм / 112x112мм 306,80
HL90PrblueD Подов сифон, странично оттичане, DN40, с воден затвор Primus blue и каширан фланец за хидроизолацията, 123x123мм/115x115мм 189,13
HL90PrblueD-3000 Подов сифон, странично оттичане, DN40, с воден затвор Primus blue и каширан фланец за хидроизолацията, 121x121мм Klick-Klack/115x115мм 257,74
HL90KD Тяло на подовия сифон с каширан пластмасов фланец, DN40 95,58
HL90.2 Подов сифон за тераси и балкони DN40/50, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), решетка, клапа 97,23
HL90.2-3020 Подов сифон за балкони и тераси DN40/50 странично оттичане, суха клапа, за вграждане на индивидуални плочки 294,07
HL92 Подов сифон за тераси и балкони DN40, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), решетка 94х94мм 76,45
HL93 Подов сифон DN50, долно оттичане, с воден затвор, пластмасова решетка 94х94мм 43,88
HL98 Ревизионен капак DN110 за пластмасови тръби 460,36
HL98SML Ревизионен капак DN110 за тръби от чугун 541,80
HL100/40 Сифон за мивка DN40x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка 10 35,94
HL100/50 Сифон за мивка DN50x6/4", с връзка за пералня, отточна тръба на шарнирна връзка 10 35,94
HL100G/40 Сифон за мивка DN40x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка 10 29,60
HL100G/50 Сифон за мивка DN50x6/4", отточна тръба на шарнирна връзка 10 29,60
HL126/40 Сифон за кухненска мивка DN40х6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа 10 55,07
HL126/50 Сифон за кухненска мивка DN50х6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа 10 55,07
HL126.2/40 Сифон за двойна кухненска мивка DN40х2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа 88,17
HL126.2/50 Сифон за двойна кухненска мивка DN50х2x6/4", спестяващ място, отточна тръба на шарнирна връзка, допълнителен вход за пералня (съдомиячна) с възвратна клапа 88,17
HL130/30 Сифон за писоар DN32 с розетка, долно оттичане 70,69
HL130/40 Сифон за писоар DN40 с розетка, долно оттичане 70,69
HL132/30 Сифон за умивалник в баня DN32x5/4" и розетка 24,27
HL132/40 Сифон за умивалник в баня DN40x5/4" и розетка 24,27
HL132.1/30 Сифон за умивалник в баня DN32x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна) и розетка 48,26
HL132.1/40 Сифон за умивалник в баня DN40x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна) и розетка 48,26
HL133/30 Сифон за умивалник в баня DN32x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна), въртяща се отточна тръба, разглобяем резервоар за почистване, розетка 45,31
HL133/40 Сифон за умивалник в баня DN40x5/4", с връзка за пералня, (съдомиячна), въртяща се отточна тръба, разглобяем резервоар за почистване, розетка 45,31
HL134/40 Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, състоящ се от HL134.0, HL44, 2 колена за чистата вода, 2 монтажни тапи синя и червена HL42.B и HL42.R 181,63
HL134/50 Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, състоящ се от HL134.0, HL44, 2 колена за чистата вода, 2 монтажни тапи синя и червена HL42.B и HL42.R 181,63
HL134.0/40 Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, с изваждаща се сифонна част 58,44
HL134.0/50 Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, с изваждаща се сифонна част 58,44
HL134.1C Свързващо коляно за HL134.0, хромирано 137,79
HL134.1K Свързващо коляно за HL134.0, от РР-бял 34,58
HL134.2/40 Сифон за умивалник в баня DN40, за вграждане в стена, състои се от HL134.0 и HL44 84,31
HL134.2/50 Сифон за умивалник в баня DN50, за вграждане в стена, състои се от HL134.0 и HL44 84,31
HL135/30 Сифон за умивалник в баня или биде DN32x5/4", въртяща се отточна тръба, настройка на височината, разглобяем резервоар за почистване, розетка 35,09
HL135/40 Сифон за умивалник в баня или биде DN40x5/4", въртяща се отточна тръба, настройка на височината, разглобяем резервоар за почистване, розетка 35,09
HL136N Сифон за устройства с конденз DN40, странично оттичане, присъединяване 5/4", респ. d 12-18мм долно или странично втичане. 86,76
HL136NT Сифон за устройства с конденз прозрачен DN40, странично оттичане, присъединяване 5/4", респ. d 12-18мм долно или странично втичане. 99,39
HL136.2 Сифон за устройства с конденз DN40, с прозрачни вертикални тръби 72,66
HL136.3 Сифон за устройства с конденз DN40, воден затвор и механична клапа срещу миризми, долно оттичане 86,76
HL137/30 Сифон за шкафче за баня DN32x5/4", спестяващ място 10 56,54
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HL137/40 Сифон за шкафче за баня DN40x5/4", спестяващ място 56,54
HL137.1/30 Сифон за шкафче за баня DN32x5/4", спестяващ място, долно оттичане 68,25
HL137.1/40 Сифон за шкафче за баня DN40x5/4", спестяващ място, долно оттичане 68,25
HL138 Кондензатен сифон за вграждане в стена, DN32 - 100x100мм 84,23
HL138H Кондензатен сифон за вграждане с хигиенен адаптор за свързване, DN32 - 100x100mm 129,79
HL138K Тяло за вграждане на кондензатния сифон / 100х100мм 27,37
HL150 Дренажен пръстен за сифоните за тераси, от серията HL3100T и HL5100T 59,69
HL151 Сито/уловител за речен филц, за сифоните за тераси, от серията HL3100T и HL5100T 78,47
HL152 Топлоизолация подходяща за сифоните за тераси от серията HL5100T 121,24
HL153 Топлоизолация подходяща за сифоните за тераси от серията HL3100T 121,06
HL154 Нагревател за сифони 40W/220V подходящ за сифоните за тераси от серията HL3100T и HL5100T 230,09
HL155 Нагревател-комплект, включва топлоизолация за Серия HL5100T-сифони за тераси 351,34
HL156 Нагревател-комплект, включва топлоизолация за Серия HL3100T-сифони за тераси 351,16
HL157 Листоуловител, за терасни сифони от серии HL3100T и HL5100T 60,85
HL160 Отводнителен пръстен DN160 за сериите HL62, HL64, HL72, HL317 61,39
HL161 Дренажен пръстен за серия HL65 102,33
HL163 Дренажен елемент за барбакан от серията HL68 69,57
HL163.1 Дренажен пръстен за барбакани от серия HL68 52,05
HL163Safe Дренажен елемент с преливна функция за барбакан от серията HL68 119,21
HL164 Входящ елемент за барбакан, водоплътен за серията HL68 126,84
HL170 Листоуловител плосък DN160 за сериите HL62, HL64 92,13
HL175 Листоуловител от неръждаема стомана 422,33
HL180 Отводнителен пръстен за серия HL80, d 110мм 47,80
HL181 Плосък листоуловител за балконни и терасни сифони от серията HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK 59,96
HL190 Отводнителен пръстен за серия PERFEKT, d 195мм 61,39
HL191 Листоуловител за серията Perfekt 65,21
HL195 Листоуловител 88,73
HL200/1 Свързващ маншон за керамично клозетно седало DN110, с ексцентрик до 20 мм, безстепенна настройка 10 26,47
HL200/90 Свързващ маншон за керамично клозетно седало DN90, с ексцентрик до 20 мм, безстепенна настройка 30,72
HL201/1 Свързващ маншон за керамично клозетно седало DN110, но без ексцентрик 16,61
HL202 Разклонител DN110 с отклонение DN50 56,54
HL202G Връзка за керамично клозетно седало, DN110 38,54
HL203/1 Връзка за клозетно седало, DN110, бяла 46,32
HL203/90WE Връзка за керамично клозетно седало, DN90, цвят бяло 56,54
HL204 Връзка за керамично клозетно седало DN110, етажен ексцентрик - 15мм 48,26
HL205 Kоляно за клозетни седала DN110, бяло 27,77
HL209.WE Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90, шарнирна връзка, 0-90°, цвят бяло 134,51
HL210.WE Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN110, шарнирна връзка, цвят бяло 60,96
HL210.7WE Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN110, шарнирна връзка, с розетка, цвят бяло 98,50
HL210P Свързващо коляно за керамично клозетно седало, d 110мм, от PVC, шарнирна връзка 85,33
HL222/1 Свързващ комплект DN110 за стенно клозетно седало 48,76
HL222/90 Свързващ комплект DN90 за стенно клозетно седало 48,76
HL224.WE Свързващо коляно за клозетно седало DN110 56,54
HL224.1 Свързващо коляно за клозетно седало DN110, скоба и закрепваща планка 112,88
HL225/90 Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90/110, РЕ, гумен уплътнител с укрепващ пръстен, защитен капак при монтажа 56,54
HL225.1/90 Свързващо коляно за керамично клозетно седало DN90/110, РЕ, гумен уплътнител с укрепващ пръстен, защитен капак при монтажа и HL226 86,55
HL226 Свързващ комплект за втичане при стеннo клозетно седалo, състои се от тръба d 45 мм, гумен маншет, закрепващи гайки с декоративни капачки 28,35
HL227 Свързващ комплект за стенно клозетно седало, DN90/110, клозетно казанче пред стена, допълнителен вход DN50 154,53
HL300 Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, 123x123mm/115х115мм 103,79
HL300-3020 Подов сифон DN50 странично оттичане, с допълнителен вход DN40/50 и видима част за вграждане на плочки 346,89
HL300G Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, 150x150мм/137x137мм - чугун 201,27
HL300K Тяло за подов сифон DN50, странично оттичане, воден затвор и възвратна клапа,  допълнителен вход - DN40/50. 45,81
HL300K-3020 Тяло на подов сифон DN50 странично оттичане, с допълнителен вход DN40/50 и дълбок, предварително монтиран предпазен капак 152,28
HL300R Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, допълнителен вход DN40/50, кръгъл d 131мм/d 112мм 145,83
HL303K Шахта DN50 с 3 входа DN40 34,12
HL304 Подов сифон DN50, страничен, воден затвор и възвратна клапа, 3 допълнителни входа DN40, 123x123мм/115x115мм 103,79
HL304-3020 Подов сифон DN50 странично оттичане, с 3 допълнителни странични входа DN40 и видима част за вграждане на плочки 291,81
HL304K Тяло за подов сифон DN50, странично оттичане, воден затвор и възвратна клапа, 3 допълнителни входа - DN40 45,81
HL304K-3020 Тяло на подов сифон DN50 странично оттичане, с 3 допълнителни входа DN40 и дълбок, предварително монтиран предпазен капак 94,33
HL306-110 Капачка от неръждаема стомана d 110 мм за HL303К 44,05
HL306-128 Капачка от неръждаема стомана d 128 мм за HL303К 44,05
HL307 Фуния  d 110, с решетка от неръждаема стомана d 85мм за HL303К, възвратна клапа 58,23
HL307.0 Фуния  d 110, с решетка от неръждаема стомана d 85мм за HL303К 52,76
HL308 Рамка 123х123 мм за HL307(.0) 20,15
HL310N Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 123x123мм/115x115мм 116,00
HL310N-3000 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, наставка 10-80мм, рамка KLICK-KLACK 121х121мм от неръждаема стомана. 168,58
HL310N-3020 Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с воден затвор и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм 316,85
HL310N-3120 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121 мм/115х115мм - "Квадра" 479,04
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HL310N-3121 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Сена" 479,04
HL310N-3123 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Ориноко" 479,04
HL310N-3124 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Нил" 479,04
HL310N-3125 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Юкон" 479,04
HL310N.2 Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, суха клапа против миризми, 123x123мм/115x115мм 116,00
HL310N.2-3020 Подов сифон за балкони и тераси DN50/75/110 долно оттичане, суха незамръзваща клапа. За вграждане на плочки 316,85
HL310NG Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 150x150мм/137x137мм - чугун 213,19
HL310NK Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане 43,42
HL310NK-3020 Тяло на подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак 91,91
HL310NKH Тяло за подов сифон за тераси DN50/75/110, долно оттичане, с битумен маншет 129,53
HL310NKSML/50 Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане 64,79
HL310NR Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, кръгъл d 133мм/d 112мм 159,49
HL310NPr Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, 123x123мм/115x115мм 145,83
HL310NPr-3000 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм 198,45
HL310NPr-3020 Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, с воден затвор PRIMUS и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм 330,30
HL310NPr-3120 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115мм - "Квадра" 508,94
HL310NPr-3121 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115мм - "Сена" 508,94
HL310NPr-3123 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115мм - "Ориноко" 508,94
HL310NPr-3124 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115мм - "Нил" 508,94
HL310NPr-3125 Подов сифон, DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115мм - "Юкон" 508,94
HL310NPrG Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, 150x150мм/137x137мм - чугун 247,64
HL310NPrR Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор PRIMUS, кръгъл d 133мм/d 112мм 189,92
HL317 Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, 147x147мм/138х138мм 239,52
HL317H Подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана, 147x147мм/138х138мм 430,41
HL317K Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор 150,12
HL317KH Тяло за подов сифон DN50/75/110, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана 333,93
HL317KHN Тяло за подов сифон DN75, долно оттичане, воден затвор, битумна мембрана, вътрешно покритие от неръждаема стомана 873,55
HL317KN Тяло за подов сифон DN75, долно оттичане, воден затвор, вътрешно покритие от неръждаема стомана 682,17
HL320 Наставка за HL92, d 89мм, височина 35мм 19,02
HL340N Удължителен елемент d 110мм, с височина 80мм, О-ринг гумен уплътнител. 19,02
HL350 Удължителен елемент d 145мм/155мм  за серии HL62,HL64,HL72,HL317 47,28
HL350.0 Удължителен елемент d 145мм/180мм с фланец за хидроизолацията, подходящ за воронките от серии: HL62, HL64, HL72, HL317 185,00
HL350.1 Удължителен елемент d 145мм/180мм, за серии HL62,HL64,HL72,HL317, фланец и притискащ пръстен комплект HL84 273,94
HL350.1H Удължителен елемент d 145мм/180мм  за серии HL62,HL64,HL72,HL317 с битумна мембрана 354,00
HL350.2 Удължителен елемент d 145мм/155мм  за серии HL62,HL64,HL72,HL317, допълнителен вход DN40 151,12
HL400 Сифон за вграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 10 61,08
HL400.WE Сифон за вграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 - розетка 160x110мм бяла 136,36
HL400ECO Сифон за вграждане-пералня или съдомиячна машина DN40/50 - ECO 30,12
HL404 Сифон за вграждане-пералня DN40/50 с връзка за вентилационна клапа, розетка 110x225мм, 80,23
HL404.1 Сифон за вграждане-пералня DN40/50 с вентилационна клапа HL902, розетка 110x225мм 118,14
HL405 Сифон за вграждане-пералня DN40/50 с връзка за чиста вода-1/2", розетка 180x100мм 130,93
HL405B Монтажна шина за монтиране на устройства за вграждане (пред стена) за HL44, HL405, HL406 16,24
HL405E Сифон за вграждане-пералня DN40/50 с връзка за чиста вода-1/2", конзолна кутия за електро контакт (220V), розетка 180x100мм 194,42
HL405ECO Сифон за вграждане-пералня DN40/50, окомплектован с връзка за чиста вода 1/2", розетка 180x100мм 64,53
HL406 Сифон за вграждане-пералня DN40/50, с кран за чиста вода 1/2", включващ възвратен вентил и обезвъздушител, розетка 180х100мм. 341,68
HL406.2 Сифон за вграждане-пералня DN40/50, с 2 крана за чиста вода 1/2", включващи възвратен вентил и обезвъздушител, розетка 280х100мм. 822,43
HL406E Сифон за вграждане-пералня DN40/50, с кран 1/2", възвратен вентил и обезвъздушител, кутия за ел. контакт (220V), розетка 635,42
HL410 Сифон за пералня DN40 за пред стена, с бял капак 5 69,71
HL420 Удължител от 1"х68мм за сериите: 400, 405, 406, 410, 440 16,61
HL421 Удължител от 1"х50мм за сериите: 400, 404 16,61
HL430/40 Сифон за писоар - изсмукващ DN40  80,02
HL430/50 Сифон за писоар - изсмукващ DN50 10 80,02
HL431/40 Сифон за писоар - изсмукващ DN40 за писуари с долно оттичане 113,05
HL431/50 Сифон за писоар - изсмукващ DN50 за писуари с долно оттичане 113,05
HL440 Сифон за пералня, за вграждане, клапа, DN40/50 20 34,81
HL444 Свързващо коляно DN40 за 'Sanibroy' клозетни седала 44,35
HL500-5/4 Сифон за вана DN40/50, отточна тръба на шарнирна връзка, присъединяване 5/4" 30,87
HL500-6/4 Сифон за вана DN40/50, отточна тръба на шарнирна връзка, присъединяване 6/4" 10 30,87
HL500N-5/4 Сифон за вана DN40/50, присъединяване DN5/4" 21,82
HL500N-6/4 Сифон за вана DN40/50, присъединяване DN6/4" 21,82
HL510N Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 123x123мм/115x115мм 68,62
HL510N-3000 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм 142,29
HL510N-3020 Подов сифон DN40/50 странично   оттичане, с воден затвор и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм 292,77
HL510N-3120 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Квадра" 452,80
HL510N-3121 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121 мм/115х115мм - "Сена" 452,80
HL510N-3123 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Ориноко" 452,80
HL510N-3124 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Нил" 452,80
HL510N-3125 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор,  KLICK-KLACK 121х121мм/ 115х115мм - "Юкон" 452,80
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HL510NC Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с маншет "CeraDrain" от полимербетон, наставка KLICK-KLACK 121x121мм 766,10
HL510NCK Тяло за подов сифон DN40/50, странично оттичане, с маншет "CeraDrain" от полимербетон 623,90
HL510NG Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 150x150мм/137x137мм, чугун 187,35
HL510NK Тяло за подов сифон DN40/50, странично оттичане 18,09
HL510NK-3020 Тяло на подов сифон DN40/50 странично оттичане, с дълбок, предварително монтиран предпазен капак 66,58
HL510NKH Тяло за подов сифон DN40/50 с битумен маншет 131,44
HL510NR Подов сифон DN40/50, странично оттичане, капачка кръгла d 112/d 133мм 133,71
HL510NPr Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 123x123мм/115x115мм 120,08
HL510NPr-3000 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм 172,66
HL510NPr-3020 Подов сифон DN40/50 странично оттичане, с воден затвор PRIMUS и видима част за вграждане на индивидуални плочки 132 x 132 мм / 112 x 112 мм 306,28
HL510NPr-3120 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм - "Квадра" 483,22
HL510NPr-3121 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм - "Сена" 483,22
HL510NPr-3123 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм - "Ориноко" 483,22
HL510NPr-3124 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм - "Нил" 483,22
HL510NPr-3125 Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор PRIMUS, KLICK-KLACK 121х121мм/115х115 мм - "Юкон" 483,22
HL510NPrG Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 150x150мм/137x137мм, чугун 216,63
HL510NPrR Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, капачка кръгла d 112/d 133мм 164,59
HL511N Сифон за душ-кабина, DN50 с вертикално оттичане, за светли отвори на поддушовото корито d 90мм, с неръждаем капак d 112мм 172,57
HL513/S Връзка за душ-кабина, DN40, вертикална, с капачка от неръждаема и полирана стомана d 86мм 61,76
HL513/S.0 Връзка за душ-кабина, DN40, вертикална 37,07
HL513-100G/50 Сифон DN50x60-65 мм, шарнирна връзка за отточната тръба, напр. за мивка Идеал Стандарт Duore 66,17
HL514 Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, резба 6/4", сито-космоуловител HL526 и тапа 10 46,17
HL514/S.1 Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - неръждаема полирана стомана 23,39
HL514/S.11 Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - златна 98,50
HL514/S.2 Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - жълт масивен и полиран месинг 98,50
HL514/S.3 Капачка за HL513/S и HL514SN, d 86мм - бяла 72,37
HL514/SN Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, капачка d 86мм от неръждаема и полирана стомана 45,72
HL514/SN-80 Сифон за душ-кабина DN40/50x80мм, страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, капачка d 86мм от неръждаема и полирана стомана 45,72
HL514/SN.0 Сифон за душ-кабина DN40/50x6/4', страничен, отточна тръба на шарнирна връзка, без капачка 43,42
HL515 Плексигласова преливна тръба 100мм/6/4' 24,86
HL515/S Плексигласова преливна тръба 98x38мм за HL514/SN(V) и HL513/S 39,46
HL517 Преливна тръба 105х80мм за HL522(V) 43,42
HL520F Сифон за душ-кабина равнинен DN40/50, с отточна тръба на шарнирна връзка, за отвор на поддушовото корито Ø90 мм и капачка кръгла от неръждаема стомана Ø113 мм 171,08
HL520F.0 Сифон за душ-кабина равнинен DN50, с отточна тръба на шарнирна връзка, за отвор на поддушовото корито Ø90 мм 85,75
HL520FE Сифон за душ-кабина нисък ECO, DN40/50 с капак от неръждаема стомана, без мембранен воден затвор 68,66
HL521 Сифон за душ-кабини DN40, нисък 6 см, на шарнирна връзка, за светли отвори d 90 мм, капачка неръждаема стомана d 113 мм 176,08
HL521.1 Капачка от неръждаема стомана d 113 мм 95,26
HL522.1 Капачка за HL522 - неръждаема стомана, d 113мм 95,25
HL522.11 Капачка за HL522 - позлатена, d 112мм 228,03
HL522.2 Капачка за HL522 - жълт масивен и полиран месинг, d 112мм 228,03
HL522.3 Капачка за HL522 - бяла, d 112мм 180,70
HL523N-90x90 Душелемент 90х90см комплект със сифон DN50/40 на шарнирна връзка, рамка 121х121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115х115мм 834,03
HL523N-100x100 Душелемент 100х100см комплект със сифон DN50/40 на шарнирна връзка, рамка 121х121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115х115мм 1 306,47
HL523N-120x120 Душелемент 120х120см комплект със сифон DN40/50 на шарнирна връзка, рамка 121х121мм с настройка по височина, неръждаема решетка 115х115мм 1 000,33
HL524 Сифон за душ-кабина DN50/40x6/4', странично оттичане, с излизаща потопяема тръба, капачка кръгла d 75мм хромирана 105,83
HL525 Космоуловител 5/4" 3,40
HL526 Космоуловител 6/4" 3,40
HL531 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" h=79 мм, L=1200 мм, воден затвор PRIMUS, с EPS-тяло, неръждаеми капак и рамка 907,00
HL531/18 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 18 мм вкл. лепилото 1 088,48
HL531/28 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 28 мм вкл. лепилото 1 088,48
HL531/23 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 23 мм вкл. Лепилото 1 088,48
HL531.0 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак 835,97
HL531.0/18 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак, за дебелина на подовите плочки до 18 мм вкл. лепилото 1 006,30
HL531.0/23 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаема рамка, но без капак, за дебелина на подовите плочки до 23 мм вкл. лепилото 1 006,30
HL531.0/28 ДУШ-КАНАЛ "PRIMUS-LINE" с EPS-монтажен елемент, неръждаеми капак и рамка, за дебелина на подовите плочки до 28 мм вкл. лепилото 1 006,30
HL531U Подложен елемент, от 2 части 62,93
HL531V-60 Удължителен елемент за HL531 212,43
HL0531D Капак Дизайн за HL531(.0) и за  HL535.0 323,75
HL0531D/18 Капак Дизайн за HL531(.0)/18  339,91
HL0531D/23 Капак Дизайн за HL531(.0)/23  339,91
HL0531D/28 Капак Дизайн за HL531(.0)/28  339,91
HL0531S Капак Стандарт за HL531(.0) и за  HL535.0 76,22
HL0531S/18 Капак Стандарт за HL531(.0)/18  90,38
HL0531S/23 Капак Стандарт за HL531(.0)/23  90,38
HL0531S/28 Капак Стандарт за HL531(.0)/28  90,38
HL0531I Капак "Индивидуал" за HL531(.0) и за  HL535.0 191,86
HL0531I/18 Капак "Индивидуал" за  HL531(.0)/18 360,29
HL0531I/23 Капак "Индивидуал" за  HL531(.0)/23 393,06
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HL0531I/28 Капак "Индивидуал" за  HL531(.0)/28 425,73
HL540 Сифон за душ - PRIMUS-DRAIN с хидроизолационна гарнитура и скоби за закрепване 408,96
HL540I Сифон за душ - PRIMUS-DRAIN с легло за плочка, хидроизолационна гарнитура и скоби за закрепване, ПАТЕНТОВАН 809,48
HL540-Cut "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Cut', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби 785,91
HL540-Hamam "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Hamam' с цвят месинг, гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби 857,99
HL540-Quadra "PRIMUS-DRAIN" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Quadra', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби 785,91
HL540K Сифонно тяло със 3 скоби за закрепване, вкл. предпазен капак и шаблон за позициониране 124,73
HL0540I Капак от неръждаема стомана с легло за индивидуална плочка 443,02
HL541 "Primus blue" Сифон за душ СТРОИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА мин. 62 мм ! 249,96
HL541I "Primus blue" Сифон за душ с капак за индивидуална плочка СТРОИТЕЛНА ДЪЛБОЧИНА мин. 62 мм ! 618,91
HL541Q "Primus blue" сифон за душ, с масивна дизайнерска решетка от неръждаема стомана 'Quadra', гарнитура за хидроизолация и монтажни скоби 491,02
HL541k Сифонно тяло със 3 скоби за закрепване, вкл. предпазен капак и шаблон за позициониране 77,93
HL0541i Капак от неръждаема стомана с легло за индивидуална плочка 382,13
HL555N Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 60см 181,25
HL555N.0 Автоматичен сифон за вана с изпускател, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 60см, без видимите части 157,01
HL555N.L.0 Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вкл. и вход за шлаух 8-13мм, жило 80см, без видимите части 232,41
HL555N.1 Видими части за HL555N - хромирани 68,96
HL555N.2 Видими части за HL555N - жълт масивен и полиран месинг 144,43
HL555N.3 Видими части за HL555N-бели или други цветове 111,23
HL555N.4 Видими части за HL555N - позлатени 144,43
HL560N Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон DN40/50, вход за шлаух 8-13мм, вход 3/4", жило 60см, хром 483,39
HL560N.2 Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход 3/4", жило 60см, жълт полиран месинг 827,82
HL560N.L Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход 3/4", жило 80см, видими части хром 509,42
HL570 HL570 FlexBox Пълен комплект за плоски душ корита с капак от неръждаема стомана 406,82
HL570.0 HL570.0 FlexBox Пълен комплект за плоски душ корита, без капак 326,85
HL570K Сифонно тяло със 3 скоби за закрепване, вкл. предпазен капак и шаблон за позициониране 157,38
HL600N Ревизия за водосточни тръби DN110/125, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, ревизионен капак, клапа против канални миризми незамръзваща, пръстени поемащи различни диаметри тръби 325,18
HL600NG Ревизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми, ревизионен капак и компенсационни пръстени 413,78
HL600NHO Ревизия за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125; отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител, клапа против канални миризми незамръзваща, ревизионен капак 325,17
HL600NGHO Ревизии за водосточни тръби с хоризонтален вход DN110 и изход DN110/125,  видими части от чугун, с шарнирна връзка, листоуловител, суха клапа срещу миризми и ревизионен капак 413,78
HL601 Удължител за HL600 и HL660, 50мм височина 109,23
HL601I Индивидуална наставка за HL600N/HL600NHO за запълване с речен филц или тротоарни плочи 60,69
HL603/1 Клапа против миризми DN110, за водосточна тръба 267,62
HL603/5 Клапа против миризми DN160, за водосточна тръба 267,62
HL605 PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване 236,75
HL605K PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм 111,15
HL605L PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от пластмаса, пясъкоуловител и клапа 323,15
HL605LW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от пластмаса 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 323,15
HL605S PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа 803,12
HL605SW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 803,12
HL605W PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 329,47
HL605.1 PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с чугунена рамка 260х260мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа 490,44
HL605.1K PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично оттичане, с чугунена рамка 260х260мм 317,06
HL605.1W PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, с чугунена рамка 260х260мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител, воден затвор 490,44
HL606/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа 236,75
HL606/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа 236,75
HL606K/1 PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм 111,15
HL606K/5 PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм 111,15
HL606L/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка пластмаса 226х226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване 323,15
HL606L/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка пластмаса 226х226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване 323,15
HL606LW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка пластмаса 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 323,15
HL606LW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка пластмаса 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 323,15
HL606S/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа 803,12
HL606S/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана, пясъкоуловител и клапа 803,12
HL606SW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 803,12
HL606SW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, с пластмасова рамка 244х244мм, решетка от неръждаема стомана 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 803,12
HL606W/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 329,47
HL606W/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, рамка пластмаса 244х244мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 329,47
HL606.1/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане,  рамка чугун 260х260мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване 490,44
HL606.1/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане,  рамка чугун 260х260мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и клапа против канални миризми и замръзване 490,44
HL606.1K/1 PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно оттичане, рамка чугун 260х260мм 317,06
HL606.1K/5 PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно оттичане, рамка чугун 260х260мм 317,06
HL606.1W/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане,  рамка чугун 260х260мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 490,44
HL606.1W/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане,  рамка чугун 260х260мм, решетка чугун 226х226мм, пясъкоуловител и воден затвор 490,44
HL608 Удължител за серията PERFEKT, d 195мм/240х240мм, вкл. O-ринг 111,62
HL608.1 Удължител за серията PERFEKT, d 195мм, чугунена рамка 260х260мм, вкл. O-ринг 318,07
HL609 Нагревател за сифони PERFEKT - 36W/220V саморегулиращ се, комплект 533,31
HL610 Сифон DN110 140,35
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HL615 PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса 240х240мм, решетка чугун, сито и клапа 410,45
HL615H PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, сито, клапа 614,69
HL615HL PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, сито, клапа 602,98
HL615HLW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, сито, воден затвор 602,98
HL615HS PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръждаема стомана, сито, клапа 1 094,26
HL615HSW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито, воден затвор 1 094,26
HL615HW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител, воден затвор 614,69
HL615K PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 190,13
HL615KH PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, странично оттичане, фланец с SBS битумна мембрана 390,02
HL615L PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и клапа 402,63
HL615LW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и воден затвор 402,63
HL615S PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, пясъкоуловител и клапа 886,67
HL615SW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито и воден затвор 886,67
HL615W PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 410,45
HL615.1 PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, сито и клапа 555,06
HL615.1H PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 719,02
HL615.1HW PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, сито, воден затвор 719,02
HL615.1W PERFEKT-подов сифон DN110, странично оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 555,06
HL616/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 410,45
HL616/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 410,45
HL616H/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, сито и клапа 614,69
HL616H/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, сито и клапа 614,69
HL616HL/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и клапа 602,98
HL616HL/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и клапа 602,98
HL616HLW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, сито и воден затвор 602,98
HL616HLW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, сито и воден затвор 602,98
HL616HS/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръждаема стомана, сито и клапа 1 094,26
HL616HS/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръждаема стомана, сито и клапа 1 094,26
HL616HSW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито и воден затвор 1 094,26
HL616HSW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито и воден затвор 1 094,26
HL616HW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, сито и воден затвор 614,69
HL616HW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 614,69
HL616K/1 PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 190,13
HL616K/5 PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) 190,13
HL616KH/1 PERFEKT-тяло за подов сифон DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана 390,02
HL616KH/5 PERFEKT-тяло за подов сифон DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана 390,02
HL616L/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и клапа 402,63
HL616L/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и клапа 402,63
HL616LW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и воден затвор 402,63
HL616LW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка пластмаса, пясъкоуловител и воден затвор 402,63
HL616S/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, пясъкоуловител и клапа 886,67
HL616S/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, пясъкоуловител и клап 886,67
HL616SW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито и воден затвор 886,67
HL616SW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка от неръжд. стомана, сито и воден затвор 886,67
HL616W/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 410,45
HL616W/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец(но без гарнитура), наставка, рамка пластмаса, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 410,45
HL616.1/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 555,06
HL616.1/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 555,06
HL616.1H/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 719,02
HL616.1H/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец с SBS битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и клапа 719,02
HL616.1HW/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 719,02
HL616.1HW/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, битумна мембрана, наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 719,02
HL616.1W/1 PERFEKT-подов сифон DN110, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 555,06
HL616.1W/5 PERFEKT-подов сифон DN160, долно оттичане, фланец за хидроизолацията(но без гарнитура), наставка, рамка чугун, решетка чугун, пясъкоуловител и воден затвор 555,06
HL618 Удължителен елемент за PERFEKT, височина 130мм, d 195мм, с фланец(но без гарнитура), за сериите 615 и 616 153,10
HL618H Удължителен елемент за PERFEKT, височина 130мм, d 195мм, фланец с SBS битумна мембрана, за сериите 615 и 616 398,68
HL619 Фиксиращи планки "Fix IT" 59,07
HL620 Удължителен елемент  d 195мм, височина 105мм 111,62
HL621 Наставка d 195 мм, с рамка от пластмаса 240х240мм, решетка от чугун 226х226мм 135,17
HL622 Наставка d 195 мм, с рамка от пластмаса 240х240мм, решетка от неръждаема стомана - 226х226мм с винтове 688,68
HL622/S Наставка d 195 мм, с рамка от пластмаса 240х240мм, решетка от неръждаема стомана (V4A) - 226х226мм с винтове 745,90
HL623 Наставка d 195 мм, с рамка от пластмаса 240х240мм, решетка от пластмаса - 226х226мм с винтове 132,61
HL624 Наставка d 195 мм, с рамка от чугун 260х260мм, решетка от чугун 226х226мм 414,46
HL624V Наставка d 195 мм, с рамка от чугун 260х260мм, решетка от чугун 226х226мм, с винтове 484,79
HL635N Ревизионна и дренажна шахта за озеленени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка и пластмасова решетка 496,23
HL635N.0 Ревизионна и дренажна шахта за озеленени, филцови покриви и покривни тераси, с пластмасова рамка, без решетка 289,24
HL636N Удължител за дренажна и ревизионна шахта HL635N(.0) 122,78
HL660E Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125 с долно оттичане и отрязващи се преходни пръстени 54,79
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HL660/2 Водосточно канално казанче MINIMAX  DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, за водосточни тръби ?75-?110мм 76,63
HL660/2-80 Водосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, долно оттичане, клапа против канални миризми и замръзване, листоуловител, свързване към водосточни тръби d 80мм 76,63
HL680 Подов сифон KLENK MATIK, DN110, долно оттичане, с автоматична възвратна клапа 681,06
HL681 Подов сифон KLENK MATIK, DN110, странично оттичане, с автоматична възвратна клапа 681,06
HL703 Връзка за керамично клозетно седало DN110, с възвратна клапа 372,38
HL710 Автоматична канална  възвратна клапа DN110мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана 488,38
HL710.0 Автоматична "жаба-клапа" DN110мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби 488,38
HL710.1 Автоматична канална  възвратна клапа DN110мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор 762,56
HL710.1V Възвратна канализационна клапа DN110 вертикална,  автоматичен клапен елемент със задвижващо тяло и ръчен затвор 819,33
HL710.2 Автоматична канална възвратна клапа DN110мм, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води 1 063,97
HL710.2EPC Автоматична канална  възвратна клапа DN110мм от АВS, за фекални води с моторно задвижване на едната клапа чрез сензор 5 658,92
HL712 Автоматична канална  възвратна клапа DN125мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана 576,94
HL712.0 Автоматична "жаба-клапа" DN125мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби 576,94
HL712.1 Автоматична канална  възвратна клапа DN125мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор 919,12
HL712.2 Автоматична канална  възвратна клапа DN125мм от АВS, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води 1 288,51
HL712.2EPC Автоматична канална  възвратна клапа DN125мм от АВS, за черни фекални води, с мотор, сензор, допълнително 1 клапен елемент 6 010,65
HL715 Автоматична канална  възвратна клапа DN160мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана 673,54
HL715.0 Автоматична "жаба-клапа" DN160мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби 673,54
HL715.1 Автоматична канална  възвратна клапа DN160мм от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор 1 227,08
HL715.2 Автоматична канална  възвратна клапа DN160мм от АВS, 2 клапни елемента от неръжд. стомана и ръчен затвор, за черни отпадни води 1 429,07
HL715.2EPC Автоматична канална възвратна клапа DN160 мм за фекални води, с мотор и сензор, допълнително 1 клапен елемент, ръчен затвор 6 364,89
HL720 Автоматична канална  възвратна клапа DN200 от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана 989,46
HL720.0 Автоматична "жаба-клапа" DN200 от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана, муфа за пластмасови тръби 989,46
HL720.1 Автоматична канална  възвратна клапа DN200 от АВS, клапен елемент от неръждаема стомана и ръчен затвор 1 502,70
HL720.2 Автоматична канална  възвратна клапа DN200 от АВS, 2 клапни елемента от неръждаема стомана и ръчен затвор, за отпадни води според DIN 1997 2 351,05
HL800/40-50 Тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с битумен маншет 219,10
HL800/63-75 Тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с битумен маншет 229,07
HL800.2/40-50 Двоен тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с битумен маншет 347,54
HL800.2/63-75 Двоен тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с битумен маншет 367,06
HL800/110 Подземен преходник за тръби DN110 с битумен маншет 334,86
HL800/125 Подземен преходник за тръба DN125 с битумен маншет 339,83
HL800/160 Подземен преходник за тръби DN160 с битумен маншет 388,54
HL800P/40-50 Тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с PVC маншет 273,89
HL800P/63-75 Тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с PVC маншет 286,40
HL800P.2/40-50 Двоен тръбен преход за гладки тръби DN40-50 с PVC маншет 434,43
HL800P.2/63-75 Двоен тръбен преход за гладки тръби DN63-75 с PVC маншет 458,81
HL800P/110 Тръбен преход за гладки тръби DN110 с PVC маншет 406,42
HL800P/125 Тръбен преход за гладки тръби DN125 с PVC маншет 412,44
HL800P/160 Тръбен преход за гладки тръби DN160 с PVC маншет 471,57
HL801 HL801 Универсален преходник за тръба през подземна стена 124,58
HL801B/M32 Тапа M32 17,67
HL801B/M40 Тапа M40 28,56
HL801B/M50 Тапа M50 40,54
HL801B/M63 Тапа M63 46,74
HL801R/M32-25 Редуциращ щуцер  M32-25 19,52
HL801R/M40-25 Редуциращ щуцер  M40-25 32,85
HL801R/M40-32 Редуциращ щуцер  M40-32 32,85
HL801R/M50-25 Редуциращ щуцер  M50-25 56,04
HL801R/M50-32 Редуциращ щуцер  M50-32 56,04
HL801R/M50-40 Редуциращ щуцер  M50-40 56,04
HL801R/M63-32 Редуциращ щуцер  M63-32 82,08
HL801R/M63-40 Редуциращ щуцер  M63-40 82,08
HL801R/M63-50 Редуциращ щуцер  M63-50 82,08
HL801V/8-14 Щуцер M25 17,62
HL801V/10-17 Щуцер M25  17,63
HL801V/17-25 Щуцер M32 22,72
HL801V/22-33 Щуцер M40 56,72
HL801V/28-38 Щуцер M50 83,72
HL801V/32-44 Щуцер M63 100,68
HL801V/40-52 Щуцер M63 167,87
HL805 Вентилационна шапка DN50, комплект 69,71
HL805.0 Вентилационна шапка DN50 49,23
HL805.1 Уливник за вентилационна тръба DN50 19,02
HL807 Вентилационна шапка DN75, комплект 81,87
HL807.0 Вентилационна шапка DN75 58,99
HL807.1 Уливник за вентилационна тръба DN75 23,39
HL810 Вентилационна шапка DN110, комплект 53,64
HL810.0 Вентилационна шапка DN110 68,25
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Артикул Описание  лв.
HL810.1 Уливник за вентилационна тръба DN110  25,87
HL830 Защитeн елемент срещу пожар R90, за сифон HL511N, DN90  515,26
HL840 Защитeн елемент срещу пожар R90, за сифон HL310N, DN110  515,26
HL845 Шаблон за центриране на HL840  245,71
HL850 Защитeн елемент срещу пожар R90, за сифон HL317 и HL62/7, DN160  700,96
HL855 Шаблон за центриране на HL850  245,71
HL860 Защитeн елемент срещу пожар R90, за сифони от серията PERFEKT HL606 и HL616 DN110, DN200  1 130,44
HL870 Защитeн елемент срещу пожар R90, за сифони от сериите HL62 и HL317 DN110, DN160  1 085,46
HL900N Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN50/75/110 с двойно изолирана стена  109,93
HL900NECO Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN110 с двойно изолирана стена 10 75,32
HL901 Вентилационна канална клапа (вакуум клапа) DN75/90/110, с вградена топлоизолация и масивни гумени уплътнители  107,81
HL902 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1"  43,88
HL902T/30 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1" с Т-разклонител DN32х5/4"  73,59
HL902T/40 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа 1" с Т-разклонител DN40х6/4"  73,59
HL903 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN32/40/50  66,26
HL904 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN32/40/50 за хоризонтални етажни отклонения  49,72
HL904T Вентилационна (противовакуумна) канална клапа DN40 с Т-разклонител DN40  73,59
HL905N Вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа плоска, за вграждане в стена (вкл.щендерна), DN50/75, с бял капак 182,58
HL905N.0 Вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа за вграждане в стена, DN50/75, без капак 161,95
HL905.1 Капак бял подходящ за HL905  27,25
HL905.1V Капак с винтове, бял за HL905  40,77
HL905.2 Капак хромиран подходящ за HL905  99,84
HL905.2V Капак с винтове, хромиран за HL905  120,18
HL905.3 Капак черен, подходящ за HL905  27,25
HL905.4 Капак сив подходящ за HL905  27,25
HL990 Редукция, преходник DN75/90  38,54
HL2000 PRIMUS, поплавков воден затвор от нов тип за HL510N, 310N  42,88
HL2000KK Воден затвор PRIMUS за системата KLICK-KLACK  42,88
HL2000RS Воден затвор PRIMUS с възвратна клапа за HL510N и HL310N  115,43
HL2020 Воден затвор Primus-Blue за HL541 47,51
HL2040 Воден затвор Primus за HL540  70,88
HL2040I Воден затвор Primus-плосък за HL540I  70,88
HL2100 Воден затвор „Primus“ за HL3100 и HL5100  70,85
HL3000 Наставка  d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121х121мм/115х115мм. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа.  117,50
HL3000.1 Наставка  d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121х121мм/115х115мм и воден затвор. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа.  132,82
HL3000Pr Наставка  d 110 мм с рамка от неръждаема стомана 121х121мм/115х115мм и воден затвор PRIMUS. Система "КЛИК-КЛАК". Защитна капачка при монтажа.  163,83
HL3000FPrblue Наставка d 110mm, рамка и решетка от неръждаема стомана 121x121mm/115x115mm, система "Клик-Клак" с воден затвор Primus blue и предпазен капак 156,44
HL3011 Наставка DN 110 мм, рамка от неръждаема стомана (V2A) 121x121 мм / решетка от неръждаема стомана 115x115 мм, с винтове, монтажен капак  117,78
HL3020 Наставка d 110 мм с видима част за вграждане на индивидуални плочки, рамка от неръждаема стомана 132 x 132 мм/112 x 112 мм  212,89
HL3100 Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, 145х145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm  196,14
HL3100K Тяло за подов сифон DN50/75/110 долно оттичане  66,31
HL3100Pr Подов сифон DN50/75/110 долно оттичане, 145х145 мм 'Klick-Klack', с воден затвор PRIMUS, решетка 138x138 mm 225,51
HL3100T Сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, със суха незамръзваща  клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм 236,68
HL3100TG Сифон DN75/110 с вертикално оттичане, суха клапа против канални миризми, рамка и решетка  от чугун 190x190mm / 175x175mm 326,41
HL3100TK Тяло на сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане 103,10
HL3100TH Сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, с битумен маншет, суха незамръзваща клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм 325,38
HL3100THG Сифон DN75/110 с вертикално оттичане, битумен маншет и суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm 423,01
HL3100THK Тяло на сифон за тераси и балкони DN75/110, вертикално оттичане, с битумен маншет 194,59
HL3110 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм 66,43
HL3120 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм "Квадра" 386,16
HL3121 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм "Сена" 386,16
HL3122 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115 мм "Лора" 386,16
HL3123 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм "Ориноко" 386,16
HL3124 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм "Нил" 386,16
HL3125 Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115х115мм "Юкон" 386,16
HL3127 Решетка от неръждаема стомана (V4A) 115x115мм 'Primus Design' 386,16
HL3128 Решетка от неръждаема стомана, PVD-покритие от месинг, 138x138мм 'Хамам' 395,16
HL3140 Решетка 115х115мм "Рондо" от неръждаема стомана и полирана 109,05
HL3200 Наставка d 110/100мм с рамка от неръждаема стомана (V2A) 121х121мм с О-ринг. Система "КЛИК-КЛАК" 82,17
HL3210 Наставка d 110/100mm/ рамка от неръждаема стомана (V4A) 121x121mm вкл. O-ринг. Система "Клик-Клак" 101,69
HL3400 Удължител d 146 mm, h=200 mm, вкл. O-Ring 26,55
HL3910 Наставка d 146 mm, без воден затвор, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/ 138x138 mm, Система Klick-Klack 94,12
HL3910.1 Наставка d 146 mm, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/138x138 mm, Система Klick-Klack, с воден затвор 133,95
HL3910Pr Наставка d 146 mm, рамка и решетка от неръжд. стомана 145x145 mm/138x138 mm, система Klick-Klack, с воден затвор Primus 163,45
HL3910G Наставка d 146mm, с рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm 195,87
HL3911 Наставка d 146mm, рамка от неръждаема стомана (V4A) 145x145mm, решетка от неръждаема стомана 138x138mm с винтове 107,87
HL3928 Наставка d 146мм, рамка от неръждаема стомана PVD-покритие от месинг, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм, решетка 'Hamam', тип Klick-Klack 647,67
HL4000.0 Универсална част на сифон за пералня - за вграждане в стена 34,04
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Артикул Описание  лв.
HL4000.1 Касета пълен комплект с единично свързване, подходящ за тялото на сифон за пералня за вграждане в стена HL4000.0, с възвратна клапа 52,20
HL4000.2 Касета пълен комплект с двойно свързване, подходящ за сифон за пералня, за вграждане в стена HL4000.0. 81,59
HL4000.3 Касета пълен комплект с единично свързване за умивалници, подходяща за тялото на универсалния сифон за вграждане в стена HL4000.0. 50,22
HL5000 Монтажен ключ 12,20
HL5100 Подов сифон DN50/75 странично оттичане, 145х145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm 191,64
HL5100K Тяло за подов сифон DN50/75 странично оттичане 66,01
HL5100Pr Подов сифон DN50/75 странично оттичане с воден затвор PRIMUS, 145х145 мм 'Klick-Klack', решетка 138x138 mm 225,26
HL5100T Сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оттичане, със суха незамръзваща  клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм 226,31
HL5100TG Сифон DN75 с хоризонтално оттичане, суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун  190x190mm/ 175x175mm 316,84
HL5100TK Тяло на сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оттичане 92,48
HL5100TH Сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оттичане, битумен маншет, със суха незамръзваща  клапа против миризми, рамка/решетка - 145x145мм/138x138мм 314,91
HL5100THG Сифон DN75 с хоризонтално оттичане, битумен маншет и суха клапа против канални миризми, рамка и решетка от чугун 190x190mm/ 175x175mm 413,44
HL5100THK Тяло на сифон за тераси и балкони DN75, хоризонтално оттичане, с битумен маншет 183,81
HL6100 Шумоизолационна подложка 500x250мм за серия HL50 87,56
HL6200 Шумоизолационна подложка 500x500мм за серия HL52, HL90, HL510N, HL5100 157,28
HL6300 Шумоизолационна подложка-комплект 2 бр. 900x450мм за HL523N 90x90 cm 376,89
HL6400 Шумоизолационна подложка-комплект 2 бр. 1200x600мм за HL523N 120x120 cm 455,45
HL6500 Шумоизолационна подложка-комплект за серия HL530 204,64
HL6600 Шумоизолационна подложка-комплект за HL53K 180,85
HL6600.2 Шумоизолационна подложка-комплект за HL53K.2 316,98
HL6700 Шумоизолационна подложка-комплект за HL53KF 130,96
HL6700.2 Шумоизолационна подложка-комплект за HL53KF.2 229,83
HL6800 Шумоизолационна подложка-комплект за HL531 155,49
HL8300 Притискащ пръстен комплект с маншет от  EPDM-мембрана, 500x500 mm 116,75
HL8300.0 Притискащ пръстен от неръждаема стомана 83,51
HL8300.H Притискащ пръстен комплект с маншет от битумна-мембрана, 500x500 mm, към серии сифони HL3100 и HL5100 204,52
HL8300.M Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 140,51
HL8300.P Гарнитура за PVC хидроизолация, фланец от РVC d 350мм 110,24
HL8300.PP Гарнитура за TPO хидроизолация, фланец от PP d 350мм 160,98
HL8500 Удължител d 146 mm, h=200 mm с фланец(но без гарнитура за хидроизолация) и O-Ring 92,18
HL8500H Удължител с битумен маншет и О-ринг, за HL3100T и  HL5100T 153,70
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Артикул Описание                                                                                                                                                                                       лв.
HL02.3E Възвратна клапа - комплект 12,66
HL04.0E Шапка 4,42
HL014/90.1E Стопер (за тялото на изпускателя) 13,21
HL014/90.2E Чаша на изпускателя d 113 mm 14,10
HL014/90.3E Винт за изпускателя 4,76
HL014/90.4E Тяло за изпускателя d 112mm x 6/4" 10,94
HL014/90.5E Винт за изпускателя, дълъг 13,86
HL015.1E Тяло на изпускателя 11,74
HL015.1.2E Верижка с държач 20,15
HL015U.1E Тяло на изпускателя с вградена гайка 6/4" 24,86
HL015U.2E Преливна тръба - комплект 28,28
HL015U.3E Горен преливник - комплект 15,11
HL015U.6E Верижка с държач 11,83
HL022.1E Тетка DN40х6/4" 23,90
HL023.1E Тетка DN40х6/4" 19,99
HL024.3E Лула DN40 с тяло за изпускателя 16,61
HL024.5E Халка 2,95
HL024.6E Лула DN32х5/4" - комплект 40,51
HL024U.1E Изпускател-разклонител 2хDN40 с присъединяване 6/4" 28,73
HL024U.8E Изпускател-разклонител 6/4" - комплект 63,31
HL025U.2E Коляно DN40х6/4" 19,02
HL025U.5E Тяло на изпускателя с присъединяване 6/4" 24,86
HL025U.6E Преливник - комплект 34,69
HL028.1E Кръстачка DN40х6/4" 28,73
HL034.1E Защитен капак при монтажа 2,44
HL037G.1E Решетка-чугун 137х137мм 79,52
HL037G.2E Наставка d 110мм, с рамка от чугун 150х150мм 87,18
HL037N.0E Защитен капак при монтажа 123х123мм 3,40
HL037N.1E Решетка-масивна неръждаема стомана 115х115мм 38,03
HL037N.2E Наставка  d 110мм, с рамка 123х123мм, висока 90мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 10мм 20,90
HL037NP.2E PVC-маншет 185х185мм, вкл. O-ринг 14,13
HL037Pr.1E Решетка от неръждаема стомана 115x115mm 38,03
HL037Pr.11E Решетка-месинг позлатен 115х115мм - "Primus" 422,84
HL037PrS.1E Решетка от неръждаема стомана 115х115 мм, с винтове 40,84
HL038.3E Капачка от неръждаема стомана, кръгла d 112мм 103,91
HL038N.3E Капачка от неръждаема стомана, кръгла d 112мм 103,91
HL038N.4E Наставка кръгла d 133мм, оттичане d 110мм, висока 93мм, вкл. О-ринг, рамка от неръждаема стомана 52,25
HL038P.1E Решетка кръгла за HL38P 65,96
HL038P.2E Винт 1-4 мм 21,31
HL038P.3E Воден затвор от 2 части 17,93
HL038P.4E Свързващ ринг с О-пръстен 13,79
HL042.1D Уплътнителен пръстен 1/2" 1,43
HL043.1D Уплътнителен пръстен  3/4" 1,43
HL050.0EN Подов сифон DN50, нов комплект 181,16
HL050N.1E Комплект за регулиране на височината за серия HL50, НОВ, комплект от 2 броя 30,71
HL050.2EN Винтове за настройка (2 бр.) 51,24
HL050.3EN Винтове за настройка - дълги (2 бр.) 51,24
HL050.4E Пета, шумоизолираща 65,55
HL050.5EN Воден затвор-комплект НОВ 36,16
HL050.6E Уплътнител за оттичането 80,57
HL050.8E Кофраж за плочките 15,74
HL050.10E Сифон равнинен, DN50, комплект 181,16
HL050.11E Воден затвор-комплект 30мм 36,15
HL050.12E Тяло на сифона ниско 68 мм, DN50 181,15
HL050.13E Воден затвор-комплект 24 мм 36,15
HL051.1E Преливна розетка 10,85
HL051.2E Винт за преливника 2,65
HL051.3E Верижка с тапа 18,93
HL051.4E Тяло на изпускателя 28,40
HL051.5E Преливна тръба 15,61
HL053.0E Монтажен ключ 4,22
HL053N.1E Комплект за регулиране на височината за серия HL53, НОВ, комплект от 4 броя 69,27
HL053.2E Хидроизолационна гарнитура с каширан маншет 83,33
HL053.3E Воден затвор-комплект за HL53K 59,42
HL053.4E Воден затвор-комплект за HL53KF 110,73
HL053.5E Пластмасова рамка къса за HL53 40,02

Резервни части
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Артикул Описание                                                                                                                                                                                           лв.
HL053.6E Воден затвор-комплект за HL53KF 72,07
HL053M.1DE "Infloor Duo": Отточен капак матиран 539,76
HL053M.1E Неръждаем капак матиран и къс за HL053M 463,16
HL053M.1EN Отточен капак матиран, подходящ за HL053M с дебелина 6 мм 512,94
HL053P.1DE "InFloor Duo": ревизионен капак полиран 582,98
HL053P.1E Неръждаем капак полиран и къс за HL053P 502,49
HL053P.1EN Ревизионен капак полиран, подходящ за HL053P с дебелина  6 мм 565,96
HL053S.1E Ревизионен капак матиран, "Standard", подходящ за HL053S 68,65
HL053S.2E Пластмасова рамка къса за HL053S 53,82
HL053WS.1E Ревизионен капак, "Standard", подходящ за HL053WS 227,23
HL053WS.2E Пластмасова рамка къса за HL053WS 53,16
HL060.1E Листоуловител SuperDrain 499,62
HL062.1E Листоуловител 92,13
HL062.3E Фланец-неръждаема стомана 122,09
HL062.4E Перчати гайки 18,72
HL062B.2E Наставка  d 145мм, с решетка 148х148мм, висока 90мм, височина на рамката 10мм 47,80
HL062B.3E Носещ пръстен 16,61
HL062N.4E 6 бр. гайки, шестстенни 18,72
HL062.1Safe Наставка за аварийно отводняване Safe 312,65
HL062.1EPower Листоуловител 229,79
HL062.1EPowerSafe Наставка за аварийно отводняване Power Safe 431,32
HL066.1E Решетка-неръждаема стомана (V4A) 138х138мм с винтове 282,85
HL066.2E Решетка-неръждаема стомана (V4A) 138х138мм с винтове, против плъзгане 1 275,00
HL066.3E Наставка d 145мм, с рамка 150х150мм, висока 205мм, неръждаема рамка (V2A), с винтове, височина на рамката 14мм 332,50
HL066.4E О-ринг 135х2,5мм 5,85
HL066C.1E Решетка от неръждаема стомана (V4A) "Cut" 138x138 мм 536,13
HL066P.1E Наставка d 145мм, с PVC-маншет 206х206мм, височина 88мм, височина на рамката 2мм 91,17
HL066Q.1E Решетка-неръждаема стомана "Quadra" (V4A) 138х138мм 536,13
HL066Q.3E Наставка с оттичане d 145мм, неръждаема рамка (V4A) 150х150мм, височина 150мм, височина на рамката 9мм 225,84
HL067.1E Решетка-кръгла, неръждаема стомана d 145мм 310,66
HL067.2E Наставка-кръгла с оттичане d 145мм, неръждаема рамка (V4A) ?155мм, висока 150мм, височина на рамката 7мм 149,69
HL068.1E Листоуловител за барбакан от серията HL68 47,63
HL068.1Safe Листоуловител за авариен барбакан от серията HL68 101,98
HL068.5E PP-отводна тръба DN50 за барбакан от серията HL68 144,50
HL068.7E PP-отводна тръба DN75 за барбакан от серията HL68 144,50
HL068.10E PP-отводна тръба DN110 за барбакан от серията HL68 144,50
HL070.3E Възвратна клапа - комплект 59,96
HL070.4E Винт за ревизия 11,20
HL071.1.1E Муфа за допълнителния отвор за втичане DN75 95,50
HL071.1.2E Муфа за допълнителния отвор за втичане DN50 95,50
HL071.1E Решетка-пластмасова 155х225мм 25,87
HL071.2E Решетка-чугунена 155х225мм 144,31
HL071.3E Пясъкоуловител 45,31
HL071.4E Винт за ревизия 12,66
HL071.5E Наставка 102,41
HL072.1E Решетка-пластмасова 138х138мм 62,86
HL072.3E Воден затвор - комплект 35,09
HL073.1E Воден затвор PRIMUS за сифон за пъхане 41,64
HL077.1E Решетка-пластмасова 180х125мм и ревизионен капак 180х125мм 118,02
HL077.3E Функционални елементи - комплект 603,44
HL077.5E Наставка 127,18
HL077.6E Уплътнител комплект за HL77 156,09
HL080.1E Решетка-неръждаема стомана 94х94мм 56,80
HL080.1SE Решетка-неръждаема стомана  (V4A) 94х94мм 87,98
HL080.2EN Наставка d 110мм/100х100мм, висока 92мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 12мм 26,85
HL080.2ENWE Наставка d 110мм/100х100мм, висока 92мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 12мм 26,85
HL080.2ENWEH Наставка d 110мм/100х100мм, висока 92мм, височина на рамката 12мм 23,39
HL080.3E Клапа против миризми 9,26
HL080.4E Клапа против миризми - комплект 28,73
HL080.5E Воден затвор - комплект 28,73
HL080.6E Воден затвор 28,73
HL080.7E Преливна тръба 30,72
HL080.8E Листоуловител d 110мм 47,80
HL080.9E Сифонна камбанка 12,66
HL083.1E Винтове 6,3х16мм (6 бр.) 5,18
HL083.2E Притискащ пръстен-неръждаема стомана 200х115мм 51,62
HL083.3E Мембрана EPDM - 400х400мм 33,70
HL083.4E Каширан маншет 33,70
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HL083.6E Мембрана от олово -  500х500мм 34,96
HL083.H1E Винтове 6,3х19мм (6 бр.) 5,18
HL083.P0E Притискащ пръстен d 287 мм от PVC 83,30
HL084.2E Притискащ пръстен-неръждаема стомана d 220хd 155мм 122,09
HL084.3E Мембрана от EPDM- 500х500мм 43,88
HL084.4E Притискащ пръстен за пресоване 23,39
HL084.5E Каширан маншет 43,88
HL084.7E Уплътнител за фланеца d 280хd 165мм, гумен 52,63
HL086.0E Уплътнителен гумен пръстен d 275хd 255мм 23,90
HL086.1E Винтове неръждаеми 6,3x19 mm (8 бр.) 8,25
HL086H.1E Винтове неръждаеми 6,3x22 mm (8 бр.) 8,88
HL086.2E Притискащ пръстен-неръждаема стомана d 280хd 200мм 122,09
HL086.3E Мембрана от EPDM- 500х500мм 43,88
HL086.4E Каширан маншет 43,88
HL090.0E Пясъкоуловител (HL90) 9,26
HL090.3E Пясъкоуловител (HL36N) 9,26
HL090.4E Клапа - комплект 28,73
HL090.4EKK Клапа - комплект 28,73
HL090.5E Воден затвор Primus blue, комплект 42,10
HL090.5EKK Воден затвор Primus blue плосък, за системата "Клик-Клак" 42,10
HL090PrD.4E Маншет от Montaplast B- 500x500мм 23,69
HL091.2E Наставка d 89мм/100х100мм, вис. 50мм 26,85
HL091.3E Пясъкоуловител (HL92) 9,26
HL098.1E Тапа за бръз монтаж 81,87
HL098.2E Винтове (2 бр.) 2,27
HL0100.1E Сифонна дъга 19,99
HL0100.2E Отточно коляно DN40 19,99
HL0100.3E Отточно коляно DN50 19,99
HL0114D Уплътнител гумен DN75 за барбакани 60,30
HL0126.1E Лула DN40х6/4" 16,61
HL0130.1E Потопяема тръба 15,61
HL0130.2E Сифонна тръба DN32 14,60
HL0130.3E Розетка DN32 7,78
HL0130.4E Сифонна тръба DN40 14,60
HL0130.5E Розетка DN40 7,78
HL0130.6E Сифонна тръба DN32/DN40 14,58
HL0133.1E Вложка за почистване - комплект 25,33
HL0133.1EN Вложка за почистване - комплект 25,35
HL0134.1E Сифонна вложка 28,73
HL0134.4E Розетка хромирана 22,94
HL0134.5E Коляно DN32 23,39
HL0137.1E Лула DN32х5/4" бяла 16,61
HL0137.2E Розетка DN40 бяла 8,79
HL0137.3E Розетка  DN32 бяла 8,79
HL0137.4E Отточно коляно 23,40
HL0138.1E Монтажна капачка 14,09
HL0138.2E Капак 12,99
HL0138.3E Касета с воден затвор 39,46
HL0138.HE Хигиенен адаптор за надграждане към кондензатен сифон за вграждане HL138 като хигиенен сифон 56,95
HL0152.1E Винт 6,3x19мм (1 бр.) 4,62
HL0203.1E Присъединителна муфа 125х111мм 12,20
HL0222.1E Тръба за втичане и изплакване - комплект 18,51
HL0222.2E Гайки с шапки 15,70
HL0222.2EC Комплект за закрепване за конзолни бидета, хром 21,25
HL0222.3E Гумен маншет за втичащата тръба 12,20
HL0224.1E Скоба и рамка 51,17
HL0225.2E Гумен уплътнител за пъхане 15,11
HL0225.3E Защитен капак при монтажа-конусен 16,07
HL0300.0EN Защитен капак при монтажа 2,95
HL0300.1E Решетка-масивна неръждаема стомана 140х140мм 56,80
HL0300.1SE Решетка-масивна неръждаема стомана V4A 140х140мм 87,98
HL0300.3E Решетка-жълт масивен месинг полиран  140х140мм 142,41
HL0300.4E Решетка-масивна неръждаема стомана бяла 140х140мм 122,09
HL0300.5EN Наставка d 110мм, с рамка 147х147мм,  вкл. O-ринг 92х4, височина 10мм 26,85
HL0300.6E Фуния с възвратна клапа - комплект 26,34
HL0301.3E Решетка-жълт масивен месинг полиран 94х94мм 125,89
HL0301.4E Решетка-масивна неръждаема стомана, бяла 94х94мм 107,92
HL0301.6EN Наставка  d 110мм, с рамка 169х169мм, висока 109мм с PVC-маншет, вкл. O-ринг 14,13
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HL0301.11E Решетка-месинг позлатен 94х94мм 300,10
HL0307.1E Решетка-неръждаема стомана d 85мм 16,45
HL0317.1E Решетка-масивна неръждаема стомана 138х138мм 102,74
HL0317.2E Наставка d 145мм, с рамка 147х147мм, височина 90мм 47,80
HL0317.3E Сифонна камбанка 31,21
HL0317.4E Редукция DN110хDN75 19,02
HL0317.5E Сито, пясъкоуловител 11,20
HL0317.6E Решетка от жълт полиран месинг 138х138мм 501,59
HL0317KN.3E Воден затвор комплект 52,63
HL0370.2E Наставка d 145мм, с рамка 147х147мм, с ексцентрик 15мм 313,52
HL0370.3E Пръстен ексцентричен 33,11
HL0370.4E Маншет 43,88
HL0400.4E Розетка-бяла110х160мм 9,27
HL0400.6E Капачка с винт, за почистване 1" 9,26
HL0400.7E Тапа уплътняваща 1,97
HL0400.8E Шумоизолиращо тяло 33,11
HL0400.11E Стопери 1,99
HL0404.1E Розетка-неръждаема стомана 108х226мм 31,21
HL0404.3E Розетка-бяла 108х226мм 99,37
HL0404.4E Шумоизолиращо тяло 33,11
HL0405.1E Розетка-неръждаема стомана 180х100мм 26,13
HL0405.2E Монтажна пета вкл. винтове и шумозащита 19,47
HL0405.3E Коляно за чиста вода от месинг 1/2"х1/2" 45,10
HL0405.4E Шумоизолиращо тяло 33,11
HL0405.8E Винтове и шумозащита 5,85
HL0405E.1E Монтажна пета с конзолна кутия за електро контакт 19,47
HL0406.1E Кран с вградени въздушник и възвратна клапа 1/2" 169,63
HL0406.2.1E Розетка-неръждаема стомана 280х100мм 90,88
HL0406.2E Свързващо коляно 1/2"х3/4" 130,13
HL0406E.1E Розетка-неръждаема стомана 280х100мм, ел. вариант 34,63
HL0406E.2E Електро конзолна кутия - комплект 169,63
HL0406E.3E Гарнитура за рамката, от 2 части 25,10
HL0410.1E Капак 33,70
HL0431.1E Лула - комплект 43,88
HL0431.2E O-ринг 58,6х3мм 2,95
HL0440.1E Розетка-неръждаема стомана 23,85
HL0440.2E Защитен капак при монтажа 9,77
HL0510.7E Воден затвор - комплект 28,73
HL0510.7EKK Воден затвор комплект за KLICK-KLACK 28,73
HL0510.8E Сифонна камбанка 12,66
HL0510NCN.2E Комплект за регулиране на височината за серии HL80C, HL85NC и HL510NC, НОВ, комплект от 4 броя 69,27
HL0510NC.2E Комплект за закрепване на сифоните CeraDrain 56,04
HL0514.1E Чашка на изпускателя-неръждаема стомана 6/4" 10,35
HL0514.4E Чашка на изпускателя бяла 6/4" 43,55
HL0514.6E Винт за изпускателя 7,28
HL0514.9E Винт за изпускателя бял 11,90
HL0514.10E Винт за изпускателя M6х60мм по DIN 964 никелиран 6,65
HL0514.11E Решетка-масивна неръждаема стомана d 80мм 10,85
HL0514.12E Винтове-LIko M6х80мм 6,65
HL0514S.1E Тяло на изпускателя 9,77
HL0514S.2E Защитен капак при монтажа 4,42
HL0514S.3E Тяло на изпускателя за d 80мм 9,77
HL0520.0E Защитен капак, ключ за HL520-Серия 5,82
HL0520.1E Винтова част на изпускателя за HL520-Серия 28,28
HL0520.2E Воден затвор за HL520-Серия 15,38
HL0520.3E Сито 12,42
HL0520F.2E Воден затвор за HL520F-Серия 15,41
HL0520F.3E Сито за HL520 12,07
HL0521.0E Предпазен капак при монтажа за HL521 4,77
HL0521.1E Изпускател комплект за HL521 21,79
HL0521.3E Воден затвор за HL521 14,52
HL0521.4E Дистанциращ пръстен за HL521 2,84
HL0522.1E Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 3-23мм 28,28
HL0522.1XE Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 13-33мм 28,28
HL0522.1XLE Винт за закрепване на сифона към поддушово корито 30-50мм 28,28
HL0522.2E Тяло на водния затвор 28,73
HL0523.0EN Функционална монтажна капачка+винт 38,54
HL0523N.1E Сифонна част 204,68
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HL0523N.2E Наставка с винт за HL523N къса, 121х121 мм, хромирана, настройка по височина от 8-18 мм 25,96
HL0523N.3E Наставка с винт за HL523N дълга 121х121 мм, хромирана, настройка по височина от 18-25 мм 28,23
HL0524.0E Преливна тръба-свободна настройка от 0-70мм 43,42
HL0524.2E Винт за закрепване на сифона-20мм, за поддушово корито дебело до 8мм 9,77
HL0524.3E Винт за закрепване на сифона-30мм за поддушово корито дебело 8 до 16мм 9,77
HL0524.4E Уплътнител за изпускателя 4,85
HL0531.0E Монтажен предпазител за HL531(.0) 5,21
HL0531.1E Воден затвор  "PRIMUS" за  HL531(.0) 42,25
HL0540.0E Предпазен капак 22,20
HL0540.2E Къса наставка с рамка от неръждаема стомана, система Клик-Клак 62,78
HL0540.3E 3 бр.скоби за закрепване, вкл. и винтове 57,82
HL0540.4E Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 104,85
HL0540.5E Комплект за монтажа на  "PRIMUS-DRAIN", включващ: капак от неръждаема стомана, гарнитура за хидроизолацията, воден затвор, наставка с рамка Klick-Klack и предпазен капак-обтегач на рамката 287,53
HL0541.0E Предпазен капак за HL541 14,10
HL0541.2E Къса наставка с рамка от неръждаема стомана, система Клик-Клак 43,56
HL0541.3E 3 бр.скоби за закрепване, вкл. и винтове 26,11
HL0541.4E Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 71,16
HL0541.5e Комплект за монтажа на  "PRIMUS-BLUE", включващ: космоуловител, капак от неръждаема стомана, гарнитура за хидроизолацията, воден затвор, наставка с рамка Klick-Klack и предпазен капак-обтегач на рамката 194,07
HL0541.6e Космоуловител (HL541) 14,92
HL0555.5E Сифон DN40/50х6/4" с отточна тръба на шарнирна връзка и връзка за шлаух 46,32
HL0555.6E O-ринг 32х3мм 6,82
HL0555N.1E Вентилен и преливен уплътнител 63,82
HL0555N.2E Преливна тръба 64cm 28,28
HL0555N.3E Ръкохватка хромирана 47,00
HL0555N.4E Капак за изпускателя - хром 53,02
HL0555N.5E Капак за изпускателя - жълт месинг полиран 106,70
HL0555N.6E Капак за изпускателя - бял 53,02
HL0555N.7E Капак за изпускателя - позлатен 106,70
HL0555N.8E Ръкохватка - жълт месинг полиран 94,12
HL0555N.9E Ръкохватка - бяла 47,00
HL0555N.10E Ръкохватка - позлатена 94,12
HL0555N.12E Винт-фиксиращ 5,85
HL0555N.13E Чиния за изпускателя 6/4" 27,81
HL0555N.14E Преливна тръба 91cm 28,28
HL0555N.15E О-рингове DN32 (2 бр.) 13,63
HL0555N.17E преливен пръстен 14,72
HL0555N.19E преливен фланец, включващ винт за изпускателя и дистанционен пръстен 15,79
HL0560N.1E Ръкохватка - хромирана 47,00
HL0560N.5E Комплект за връзка с шлаух 33,11
HL0560N.7E Свързващо коляно 3/4"х3/4" 66,26
HL0560N.8E преливен фланец, включващ винт за изпускателя и дистанционен пръстен 33,27
HL0560N.9E Видими части за преливник в хром 273,67
HL0570.0E Предпазен капак 30,99
HL0570.1E Винтова част на изпускателя за HL570-Серия 64,54
HL0570.2E Воден затвор за HL570-Серия 48,78
HL0570.4E Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет 84,19
HL0570.5E Комплект за HL570K FlexBox, но без капак 203,34
HL0570.6E Воден затвор за HL570-Серия, 30 мм воден затвор 48,77
HL0600.0E Пръстен проходен за чугунени тръби 30,72
HL0600.1E Пръстен проходен d 75, 90, 100 и 110мм 23,39
HL0600.2E Сито, листоуловител 42,88
HL0600.3E Ревизионен капак 56,54
HL0600.4E Клапа против миризми 23,39
HL0600.5E Проходен пръстен квадратен 80-100мм 23,39
HL0600.7E Проходен пръстен d 80мм 9,26
HL0600.8E Проходен пръстен  d 120мм за чугунени тръби 9,26
HL0600.10E ECO-пръстен от DN75 до DN120 за срязване 10,64
HL0600.11E Присъединителen пръстен от DN75 до DN110 за срязване 16,73
HL0600N.1E Пръстени за водосточни тръби  d 80, 100 und 120 мм 26,27
HL0600N.2E Листоуловител с функция за преливане 37,17
HL0600N.3E Ревизионен капак с подобрена дръжка и монолитно уплътнение 59,88
HL0600N.4E Клапа против канални миризми с вградено уплътнение 25,64
HL0600N.11E Присъединителeн пръстен от DN75 до DN120 за срязване 16,26
HL0605.1E Решетка-пластмасова 226х226мм 132,61
HL0605.2E Воден затвор - комплект 94,07
HL0605.3E Решетка-неръждаема стомана 226х226мм включително и подпората 678,68
HL0605.4E Решетка-неръждаема стомана 226х226мм (V4A) включително и подпората 744,52
HL0605.5E Винтове-LIko M6х30мм (2 бр.) 4,03
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HL0606.1E Решетка-чугун 226х226мм 137,75
HL0606.2E Пясъкоуловител 42,88
HL0606.3E Клапа против миризми - комплект 94,07
HL0635N.1 Пластмасова решетка за ревизионна и дренажна шахта HL635N(.0) 213,10
HL0635N.2 Решетка от поцинкована стоманa за ревизионна и дренажна шахта HL635N(.0) 342,05
HL0635N.3 Пластмасов капак за ревизионна и дренажна шахта HL635N(.0) 215,88
HL0635N.5E Винтове с фрезенкова глава M6 x 40 мм (4 бр.) 10,26
HL0636N.6E Винтове 6,3 x 22 мм (2 бр.) 6,83
HL0710.0E Контролна тръба 97,99
HL0710.1E Клапен елемент (стар тип) за HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2) 216,96
HL0710.1VE Клапен елемент със задвижващото тяло за вертикалната канална възвратна клапа HL710.1V 312,90
HL0710.3E Клапен елемент (стар тип) за HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2) 286,76
HL0710.4E Капак (стар тип) за HL710(.0), HL712(.0) 99,93
HL0710.5E Капак (стар тип) за HL715(.0), HL720(.0) 142,34
HL0710.7E Капак (стар тип) с ръчен затвор за HL720.1(.2) 582,54
HL0710.8E Перчати гайки за капака (4 бр.) 57,17
HL0710.9E Уплътнител за капака (стар тип) HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2) 54,10
HL0710.10E Уплътнител за капака (стар тип) HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2) 54,10
HL0710.11E Муфена част DN110, стар тип 117,01
HL0710.12E Муфена част DN125, стар тип 136,95
HL0710.13E Муфена част DN160, стар тип 160,42
HL0710.30E Капак ревизионен НОВ за HL710(.0), HL712(.0) 99,93
HL0710.31E Капак ревизионен НОВ с ръчен затвор за HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC) 502,55
HL0710.32E Клапен елемент - комплект (нов тип) за HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2) 256,18
HL0710.33E Капак НОВ за HL715(.2) 99,93
HL0710.34E Капак НОВ с ръчен затвор за HL715.1(.2)(.2EPC) 595,71
HL0710.35E Клапен елемент - комплект (нов тип) за HL715(.0)(.1)(.2) 256,18
HL0710.36E Семеринги (2 бр.) 17,08
HL0710.37E Капак НОВ с пробен отвор за HL710.2(EPC), HL712.2(EPC) 119,91
HL0710.38E Тапи за пробния отвор с О-ринг 31,68
HL0710.39E Капак НОВ с пробен отвор за HL715.2(EPC) 157,43
HL0710.40E Капак (стар тип) с пробен отвор за HL720.2 166,73
HL0710E.0EPC Електронен модул за управление - връзка с PC 4 749,81
HL0710E.1E Клапен елемент от страната на мотора за HL710.2EPC, HL712.2EPC 285,21
HL0710E.4E Капак ревизионен с мотор и сензор за HL710.2E(PC) и HL712.2E(PC) 2 649,76
HL0710E.7E Клапен елемент - комплект, от страната на мотора за HL710.2EPC, HL712.2EPC 233,46
HL0710E.8E Предпазен капак за HL710.2EPC и HL712.2EPC 87,84
HL0710E.K Кабел за управление 6м 272,00
HL0710E.S Сонда с кабелен вход 992,41
HL0710E.SW Сонда със страничен щекер 992,41
HL0710E.X Комплект за обзавеждане на HL710.2, HL712.2 в електронен тип 5 458,66
HL0710EN.A Акумулатор 12V за HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC 628,65
HL0715E.1E Клапен елемент от страната на мотора за HL715.2EPC 744,30
HL0715E.4E Капак ревизионен с мотор и сензор за HL715.2E(PC) 2 790,25
HL0715E.7E Клапен елемент - комплект с ръчен затвор за HL715.2EPC 233,46
HL0715E.8E Предпазен капак за HL715.2EPC 87,84
HL0715E.X Комплект за обзавеждане на HL715.2 в електронен тип 5 969,32
HL0800.1E Осигурителна гайка DN110 58,44
HL0800.2E Осигурителна гайка DN160 58,99
HL0800.3E Осигурителна гайка DN125 58,44
HL0800.4E Осигурителна гайка DN50 39,43
HL0800.5E Осигурителна гайка DN75 41,19
HL0900.1E Редукция, преходник DN50/75 38,54
HL0900.2E Решетка против насекоми 18,09
HL0901.1E Мрежа против насекоми 18,09
HL0902.1E Тетка DN32х5/4" с присъединяване 1", холендрови гайки и уплътнител 31,21
HL0902.2E Тетка DN40х6/4" с присъединяване 1", холендрови гайки и уплътнител 31,21
HL0904.0E Редукция, преходник DN32/50 19,02
HL0904.1E Тетка DN40х6/4" 23,39
HL0905N.1E Кофражен елемент за HL905N 20,36
HL0905N.2E Функционален елемент-комплект 75,16
HL0905N.3E Уплътнителна мембрана 19,24
HL02090.1E Долна част за водния затвор Primus HL2090 22,30
HL02090.2E Поплавък за водния затвор Primus HL2090 22,47
HL02090KK.1E Долна част за водния затвор Primus HL2090KK 25,33
HL03020.0E Предпазен капак дълбок, подходящ за Серия HL3020 48,49
HL03020.1E Видима чат за плочките 112 x 112 мм  подходяща за Серия HL3020 88,55
HL03020.2E Наставка d 110мм/неръждаема рамка (V4A) 132x132мм, вкл. O-ринг 129,36
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HL03100.0E Предпазен капак 8,46
HL03900.0E Предпазен капак за рамка 145х145 мм 8,79
HL03910.1E Решетка от неръждаема стомана 138х138 мм 41,49
HL03910.2E Наставка d 146 мм, с рамка от неръжд. стомана 145х145мм и О-ринг. Система Klick-Klack 43,84
HL03910.3E Решетка от неръждаема стомана 138х138 мм V4A 58,74
HL03910G.1E Решетка от чугун 175x175mm 66,69
HL03910G.2E Наставка d 146mm, рамка от чугун 190x190mm 156,29
HL03911.1E Решетка от неръждаема стомана 138x138mm с винтове 44,09
HL03911.2E Наставка d 146mm / 100mm, неръждаема рамка 145x145mm, (V4A), система Klick-Klack, отвори с резба M6. Без решетка 61,97
HL03911.3E Винтове M6x8, 2 бр. 4,88
HL03928.1E Наставка d 146мм, неръждаема рамка PVD-покритие месинг, 145x145мм 264,05
HL03928.1KE Наставка къса 'Hamam', рамка от неръждаема стомана с покритие по технология PVD в цвят месинг 239,24
HL04000.0E Предпазен капак/кофраж 17,65
HL04000.1E Тапа монтажна срещу миризми 6,09
HL04000.2E Осигурителен винт 2,05
HL04000.3E Касета с воден затвор за единично свързване 26,92
HL04000.4E Капак от неръждаема стомана  с единичен отвор 23,88
HL04000.5E Гайка 4,41
HL04000.5EC Розетка с винт 1" хромиран 6,58
HL04000.6E Касета с воден затвор за двойно свързване 34,62
HL04000.7E Капак от неръждаема стомана с двоен отвор 23,88
HL04000.8E Касета с воден затвор за умивалник 44,06
HL04000.9E Капак от неръждаема стомана с единичен отвор и три ушенца 20,39
HL05100.4E Суха незамръзваща клапа комплект 46,74
HL05100.7E Воден затвор - комплект 42,83
HL05100T.0E Пясъкоуловител (HL3100T/HL5100T) 26,31
HL08300.2E Притискащ пръстен от неръждаема стомана 68,91
HL08300.3E Маншет от EPDM-мембрана 500x500 mm 36,86
HL08300.4E Каширан маншет 62,70
HL08300P.0E Гарнитура/Фланец за PVC хидроизолации d 350мм 90,99
HL08300PP.0E Гарнитура за хидроизолацията от РР, d 350мм 141,73
HL0999D Херметичен куфар 193,02
HL01000D Плосък уплътнител 1" 1,43
HL01001D Плосък уплътнител 5/4" 1,43
HL01002D Плосък уплътнител 6/4" 1,43
HL01003D Плосък уплътнител 2" 1,43
HL01005D Клинов уплътнител К40 4,85
HL01006D Клинов уплътнител K50 4,85
HL01007D Клинов уплътнител T30 1,97
HL01008D Клинов уплътнител T40 1,97
HL01009D Клинов уплътнител T50 1,97
HL01010D Вентилен уплътнител D104 4,85
HL01012D Мъхест-гумен уплътнител 6/4" 1,43
HL01014D Преливен уплътнител 69х51мм 4,85
HL01015D Преливен уплътнител правоъгълен 67х45мм 5,34
HL01016D O-ринг DN40 1,43
HL01017D O-ринг DN50 1,97
HL01020D Уплътнител с езици DN125 9,38
HL01022D Уплътнител за изпускателната клапа 40х32мм 2,44
HL01023D Уплътнител 180х6мм 23,90
HL01024D Уплътнител гумен за потопяемата тръба 88х43мм 8,79
HL01025D Уплътнител гумен 124х78мм 13,17
HL01026D Уплътнител гумен 123х80мм 25,33
HL01027D Уплътнител гумен DN50 19,99
HL01028D Уплътнител гумен DN75 25,87
HL01029D Уплътнител гумен DN110 33,11
HL01030D Уплътнител 41х35мм 2,44
HL01031D Уплътнител за клапата 60,45
HL01033D Уплътнител за клапата 71,18
HL01034D Пръстен за шарнирна връзка DN40 1,43
HL01038D Уплътнителен копмплект 73,12
HL01039D Чиния за изпускателя 5/4" 10,35
HL01040D Чиния за изпускателя 6/4" 10,35
HL01042D Винт за изпускателя M6х25 1,97
HL01043D Стопер за изпускателя 5/4" с халка 8,79
HL01044D Стопер за изпускателя 6/4" с халка 8,79
HL01045D Стопер за изпускателя 2" 8,79
HL01046D Холендрова гайка 5/4" 5,85
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HL01047D Холендрова гайка 6/4" 5,85
HL01047D.G Холендрова гайка 6/4" сива 5,85
HL01048D Холендрова гайка 2" 7,78
HL01049D O-ринг DN32 1,43
HL01050D O-ринг 18х2,5мм 1,97
HL01051D Уплътнител за пъхане 138х80мм 26,85
HL01052D Холендрова гайка 1" 4,85
HL01053D Уплътнител за изпускателя 78х49мм 4,85
HL01054D Уплътнител за пъхане 48х26мм 9,77
HL01056D O-ринг 170х5,5мм 16,07
HL01057D Уплътнител за пъхане 76х36мм 15,11
HL01058D Уплътнител за неръждаем фланец 220х155мм 26,85
HL01059D Уплътнител срещу обратно връщане 172х145мм 60,96
HL01060D 2 O-ринга 28х3мм 20,90
HL01062D Уплътнител с езици DN50 1,97
HL01063D Уплътнител с езици DN75 3,40
HL01064D Уплътнител с езици DN110 4,42
HL01065D Стопер за изпускателя 5/4" с верижка 21 см 16,61
HL01066D Стопер за изпускателя 6/4" с верижка 21 см 16,61
HL01067D O-ринг 92х4мм 2,95
HL01069D Уплътнител клинообразен K30 черен 4,85
HL01071D Уплътнител от клингерсил 5/4" 30х39х2мм 1,43
HL01072D Уплътнител от клингерсил 6/4" 45х35х2мм 1,43
HL01073D Уплътнител за пъхане 125х82мм 26,85
HL01075D Уплътнител за изпускателя 85х57мм 4,85
HL01076D Уплътнител за изпускателя 109х88мм 4,85
HL01077D Уплътнител за клапата НОВ 60,45
HL01078D Уплътнител за капака НОВ 54,10
HL01080D Уплътнител за клапата 60,45
HL01081D Уплътнител за капака 54,10
HL01083D Уплътнителен шнур 109х7мм 3,40
HL01084D Уплътнителен шнур 74х6мм 2,95
HL01085D Уплътнителен шнур 60хмм 2,44
HL01086D O-ринг 88х5мм 2,95
HL01087D О-ринг 105х2мм 5,85
HL01088D Уплътнител гумен DN32 x d 12-18мм 15,61
HL01090D Уплътнител с езици DN160 7,78
HL01091D Уплътнител с езици DN200 7,78
HL01092D Гумен уплътнител 202x218x6 14,69
HL01093D О-ринг 125x4 3,54
HL01094D Гумен уплътнител 108x91mm 4,85
HL01095D Уплътнител DN90 за HL220/90 5,88
HL01096D гумен уплътнител 20-32 за HL138 7,89
HL01097D 2 x гумен уплътнител за GV HL138 15-22mm 7,72
HL01099D Уплътнител за HL83.P и HL83.PP 23,19
HL01100D Уплътнител 109 x 88 мм 4,86
HL01101D Гумен уплътнител за HL901 16,56
HL01104D Уплътнение за вентила на HL521 8,55
HL01105D О-ринг 1,08
HL01106D Полимерен пръстен 112x8мм за HL520 20,80
HL01107D Гумен уплътнител за HL8300.P и HL8300.PP 15,59
HL01108D Уплътнител - HL520F 4,86
HL01109D Уплътнителна мембрана 19,24
HL01111D Свързващо уплътнение 20,39
HL01112D Уплътнител гумен DN80 51,82
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