
Zestawienie materiałów hydraulicznych na 2011 rok

ZESTAW 3

L. p. Asortyment Ilość

A B C D E

1 automat spłukujący szt. 25

2 bateria bidetowa szt 5

3 Bateria do termy elektrycznej szt 6

4 bateria natryskowa ścienna  mieszakowa szt 5

5 bateria natryskowa ścienna  na pokrętła szt 30

6
szt 2

7 bateria umywalkowa stojąca szt 25

8
szt 6

9 bateria umywalkowa ścienna mieszakowa szt 10

10 bateria umywalkowa ścienna na pokrętła szt 40

11 Bateria wannowa stojąca na pokrętła szt 2

12 bateria wannowa ścienna mieszakowa szt 8

13 bateria wannowa ścienna na pokrętła szt 15

14
szt 12

15
szt 5

16
szt 3

17
szt 5

18
szt 20

19
szt. 40

20 Brzeszczot – piłka do metalu zwykły szt. 100

21 szt 30

22 szt 20

23 deska sedesowa do kompaktu „RADIMP” szt 10

24 deska sedesowa do kompaktu Koło szt. 15

25
szt 10

26 deska sedesowa standard szt 110

27 drut spawalniczy kg 6

28
szt 10

29 głowica do baterii 3/8" szt 50

30
szt 10

31
szt 4

32
szt 4

33
szt 8

34
szt 5

Jedn. 
Miary

Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka  
podatku 

VAT

F= D x E

Bateria natryskowa ścienna regulator 
termostatyczny

Bateria umywalkowa ścienna łokciowa-
lekarska

bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą 
wylewką
Bateria zlewozmywakowa ścienna łokciowa-
lekarska
Bateria zlewozmywakowa ścienna łokciowa-
lekarska stojąca
bateria zlewozmywakowa ścienna 
mieszakowa
bateria zlewozmywakowa ścienna na 
pokrętła
Brzeszczot – piłka do metalu utwardzony 
STANLEY

Ciągadełko do dolnopłuka 
Ciągadełko do górnopłuka

deska sedesowa do kompaktu typ SEDES S - 
100

Głowica – mieszak do baterii umywalkowej 
stojącej

głowica do zaworu  przelotowego 1" do 
zimnej wody
Głowica do zaworu prostego 1 1/4" ciepła 
woda
Głowica do zaworu prostego 1" z 
mosiężnym grzybkiem ciepła woda
głowica do zaworu przelotowego  2" do 
zimnej wody
głowica do zaworu przelotowego 1 1/2" do 
zimnej wody
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35
szt 6

36
szt 20

37
szt 25

38
szt. 20

39
szt 5

40
szt 4

41 głowice do baterii   1/2" szt 300

42
szt 50

43 głowice do baterii  1/2" oszczędnościowe szt 70

44 głowice do baterii  3/8" oszczędnościowe szt 40

45 gniazda do baterii 1/2" szt 15

46
szt. 5

47
1

48 klej POXILINA szt 10

49
szt. 4

50 kołki do mocowania muszli klozetowych 60

51 korek do grzejnika lewy 5/4 lewy szt 10

52 korek do grzejnika lewy 5/4 prawy szt 10

53
szt 15

54
szt 15

55 szt 40

56 szt 40

57 szt. 10

58 manometr 1/2" od 0-0,6 MP  M100 szt 6

59 manometr 1/2" od 0-1 MP  M100 szt 6

60 Maskownica do umywalki szt. 25

61
kg 1

62
szt. 1

63
szt. 1

64
szt. 2

65
szt. 1

66
szt. 2

67
szt. 1

68
szt 1

głowica do zaworu przelotowego 1 1/4" do 
zimnej wody
głowica do zaworu przelotowego 1/2" do 
zimnej wody
głowica do zaworu przelotowego 3/4" do 
zimnej wody
Głowica termostatyczna typu RA-2920 
„Danfos”do zaworu 1/2" 
głowica zaworu  przelotowego fi 65 do 
zimnej wody
głowica zaworu  przelotowego fi 80 do 
zimnej wody

głowice do baterii  1/2" drobny wieloklin do 
met.pokręteł

Grzejnik żeliwny jedynka w kompletach po 
10 szt. żeberek
Gwintownica Virax z narzynkami od 3/8 do 
2" kpl.

Klucze hydrauliczne Virax (0104) od 1/2" do 
1 1/4 typ szwedzki

kpl

korek grzejnikowy 5/4 lewy z wyjściem na 
1/2
korek grzejnikowy 5/4 prawy z wyjściem na 
1/2
krzywka - mimośród do baterii dł.4 cm.
krzywka - mimośród do baterii dł.5.5 cm.
kurek trójdrogowy ½”

Nakrętka M5 do przykręcania pokręteł do 
głowicy baterii
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 1 1/4"
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 1"
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 1/2"
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 2"
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 3/4"
Narzynki z głowicą do gwintownicy 
PARMET 3/8"
Narzynki z głowicą do gwintownicy Virax 1 
1/4″
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69
szt 2

70
szt 1

71
szt 2

72
szt 1

73 szt 20

74 obejma naprawcza na rurę 1 1/2" szt 4

75 obejma naprawcza na rurę 1 1/4" szt 4

76 obejma naprawcza na rurę 1" szt 4

77 obejma naprawcza na rurę 1/2" szt 5

78 obejma naprawcza na rurę 2 1/2" szt 4

79 obejma naprawcza na rurę 2" szt 6

80 obejma naprawcza na rurę 3/4" szt 5

81 odpowietrznik automatyczny 1/2" szt 80

82 odpowietrznik automatyczny 3/8" szt 10

83 opaski zaciskowe 10-16 mm szt 30

84 opaski zaciskowe 16-27 mm szt 30

85 opaski zaciskowe 20-32 mm szt 30

86
szt 30

87
szt 30

88
szt 30

89
60

90
50

91
40

92
40

93
40

94
30

95 Pakuły lniane warkocz 100 g szt 40

96
szt 30

97 40

98 40

99 40

100 40

101 pokost lniany litr 2

102
szt 50

103 Pokrętła do baterii z wkładką metalową szt 400

104 Pokrętła do głowic baterii 3/8” szt 30

105 Pokrętło do zaworów grzejnikowych szt. 20

106 szt. 10

107 Przełącznik do baterii wannowej szt. 10

Narzynki z głowicą do gwintownicy Virax 
1/2″
Narzynki z głowicą do gwintownicy Virax 
1″
Narzynki z głowicą do gwintownicy Virax 
3/4″
Narzynki z głowicą do gwintownicy Virax 
3/8″
nyple grzejnikowe- złączki

opaski zaciskowe do lejków gumowych 25-
40mm
opaski zaciskowe do lejków gumowych 32-
50mm
opaski zaciskowe do lejków gumowych 60-
80mm
Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
15 mm, gr.10 mm mb

Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
20 mm, gr.10 mm mb

Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
25 mm, gr.10 mm mb

Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
32 mm, gr.10 mm mb

Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
40 mm, gr.10 mm mb

Otulina ze spienionego polietylenu na rurę 
50 mm, gr.30 mm mb

pasta uszczelniająca do met.połączeń 
gwintowanych poj, 125 ml w tubce
peszel na rurę ciepłej wody 3/4" mb

peszel na rurę ciepłej wody1/2" mb

peszel na rurę zimnej wody 1/2" mb

peszel na rurę zimnej wody 3/4" mb

Pokrętła do baterii metalowe do głowicy ½” 
na drobny wieloklin

Preparat WD-40 poj. 200 ml
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108 Raczka do górnopłuka szt 10

109 rączka do natrysku  plastikowa  szt 150

110 Redukcja do baterii natryskowej 3/4"x1/2" szt. 10

111 silikon sanitarny szt 30

112 smar towot ŁT - 43 kg 6

113 spinka do otuliny op.100 szt op 5

114 spłuczka - dolnopłuk szt 30

115 szt 15

116 szt. 6

117 szt. 6

118 szt. 6

119 szt. 6

120 szt. 6

121 szt. 8

122 szt. 6

123 szt. 6

124 Szczotka stalowa druciana szt. 50

125
szt. 250

126
szt. 50

127
szt. 30

128

szt. 40

129 szt 4

130
szt 5

131 szt 5

132 szt 5

133 uchwyt do mocowania rur  1 " szt 10

134 uchwyt do mocowania rur  1/2 " szt 40

135 uchwyt do mocowania rur  3/4 " szt 30

136 uchwyt do mocowania rur  fi 100 PCV szt 20

137 uchwyt do mocowania rur  fi 50 PCV szt 40

138 uchwyt do mocowania rur  fi 75 PCV szt 10

139 uchwyt do natrysku szt 30

140 uszczelka do rury spustowej dolnopłuka szt 30

141 szt 30

142 uszczelki fibrowe pod baterię 3/4" szt 400

143 uszczelki fibrowe pod gniazdo baterii szt 100

144 uszczelki gumowe do głowicy baterii 1/2" szt 300

145 uszczelki gumowe do głowicy baterii 3/8" szt 100

146
szt 200

147 szt 30

148 uszczelki gumowe do wężów natryskowych
szt 250

149 uszczelki gumowe pod baterię 3/4" szt 400

150
szt 200

spłuczka - górnopług
Sprężyna kanalizacyjna Ø 10 dł.10 
Sprężyna kanalizacyjna Ø 10 dł.5 
Sprężyna kanalizacyjna Ø 16 dł.10 

Sprężyna kanalizacyjna Ø 16 dł.5

Sprężyna kanalizacyjna Ø 20 dł.15 
Sprężyna kanalizacyjna Ø 8 dł.15 
Sprężyna kanalizacyjna Ø 8 dł.3 m

Sprężyna kanalizacyjna Ø 8 dł.5 

Tarcza do kątówki (do cięcia metalu) fi 125 
x 1 x 22,23
Tarcza do kątówki (do cięcia metalu) fi 125 
x 2,5 x 22,23

Tarcza do kątówki (do cięcia metalu) fi 230 
x 3 x 22 (niebieska) KORUND

Tarcza do kątówki (do cięcia metalu) fi 230 
x 3 x 22 (żółta) KRONEUFLEX A 24 Extra

taśma do otulin szer. 5 cm dł.50 mb
Taśma uszczelniająca gwinty (19 mmx 5 m x 
0,20 mm)
termometr 1/2" do 150 ºC
termometr 3/4" do 150 ºC

uszczelki do korków grzejnikowych Ø 32

uszczelki gumowe do głowicy baterii 
oszczędnościowej 1/2"
uszczelki gumowe do syfonu brodzikowego

uszczelki silikonowa 1/2" grzybka do 
głowicy baterii
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151
szt 4

152
szt 10

153
szt 6

154
szt 4

155
szt 4

156
szt 10

157 szt 20

158 szt 20

159
szt 40

160
szt 40

161 szt. 40

162 szt 40

163
szt 50

164
szt 50

165 wężyk gumowy do baterii natryskowej
szt 120

166 wężyk gumowy do baterii wannowej
szt 30

167
szt. 10

168
szt. 6

169
szt. 4

170
szt. 10

171
szt. 6

172
szt. 10

173 wieszak do spłuczek szt 30

174 wieszaki do grzejników żeliwnych na listwie
szt 15

175
kg 1

176 Wspornik do umywalek 5

177
szt. 6

178
szt. 5

179
szt. 10

180
szt. 10

Wąż 3/4” do podłączenia pralki 
automatycznej 
Wąż zbrojony z końcówkami 1/2x1/2”     dł. 
1 m 
Wąż zbrojony z końcówkami 1/2x1/2” dł. 
0,3  m 
Wąż zbrojony z końcówkami 3/4x3/4” dł. 
0,3 m 
Wąż zbrojony z końcówkami 3/4x3/4” dł. 1 
m 
Wąż zbrojony z końcówkami” 1/2x1/2 dł. 
1,5 m 
Wężyk do baterii stojącej 3/8" x ½" 30 cm 
Wężyk do baterii stojącej 3/8" x ½" 40 cm 
wężyk do baterii stojącej 3/8" x 3/8" 30 cm 
nakrętka + gwint zewnętrzny
wężyk do baterii stojącej 3/8" x 3/8" 40 cm 
nakrętka + zewnętrzny gwint
Wężyk do spłuczki 1/2"x3/8" dł.30 cm
Wężyk do spłuczki 1/2"x3/8" dł.40 cm

wężyk do spłuczki dł.30 cm 1/2"x1/2"

wężyk do spłuczki dł.45 cm 1/2"x1/2"

Wiertło widłowe do betonu SDS fi 10 dł. 17 
cm 
Wiertło widłowe do betonu SDS fi 12 dł. 21 
cm 
Wiertło widłowe do betonu SDS fi 14 dł. 21 
cm 
Wiertło widłowe do betonu SDS fi 6 dł. 16 
cm 
Wiertło widłowe do betonu SDS fi 6 dł. 21 
cm 
Wiertło widłowe do betonu SDS fi 8 dł. 21 
cm 

Wkręt- śruba M5 x 10 do przykręcania 
pokręteł do głowicy baterii

kpl.

Wspornik do zlewozmywaków 
dwukomorowych
Wspornik do zlewozmywaków 
jednokomorowych
Wylewka do baterii stojącej umywalkowej 
1/2"
wylewka do baterii stojącej umywalkowej 
3/4"
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181
szt. 10

182 wylewki do baterii dolne 11 cm 1/2" szt 10

183 wylewki do baterii dolne 18 cm 1/2" szt 40

184 wylewki do baterii dolne 18 cm 3/4" szt 60

185 wylewki do baterii dolne 30 cm 1/2" szt 20

186 wylewki do baterii dolne 30 cm 3/4" szt 20

187 Wylewki do baterii dolne11 cm ¾" szt 10

188 wylewki do baterii górne 11 cm 1/2" szt 10

189 wylewki do baterii górne 18 cm 1/2" szt 50

190 wylewki do baterii górne 18 cm 3/4" szt. 60

191 wylewki do baterii górne 30 cm 1/2" szt 20

192 wylewki do baterii górne 30 cm 3/4" szt 25

193 Wylewki do baterii górne11 cm ¾" szt 10

194 szt. 10

195
szt 15

196 zawór grzejnikowy kątowy  1/2" szt 10

197 zawór grzejnikowy kątowy  3/4" szt 10

198 zawór grzejnikowy kątowy 3/8" szt 10

199
szt. 15

200 zawór grzejnikowy prosty  1/2" szt 40

201 zawór grzejnikowy prosty  3/4" szt 10

202 zawór grzejnikowy prosty 3/8" szt 10

203

szt. 10

204 szt 50

205 szt 30

206
szt 30

207 zawór kulowy  1 1/2" prosty szt 15

208 zawór kulowy  1 1/4" prosty szt 15

209 zawór kulowy  1" prosty szt 20

210 zawór kulowy  2" prosty szt 6

211 szt. 10

212 zawór kulowy 1/2" prosty szt 60

213 szt. 20

214 zawór kulowy 3/4" prosty szt 30

215 szt. 20

216 zawór kulowy 3/8" prosty szt 20

217
szt 20

218 szt. 20

219
szt 5

220
szt 25

221
szt 15

222
szt 150

wylewka do baterii stojącej 
zlewozmywakowej 3/4"

Wylewki do baterii mieszakowej dł. 24 cm
zawór czerpalny  1/2" ścienny z wylewką 
ruchoma

Zawór grzejnikowy powrotny „Danfos” typu 
RLV Ø 15

Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty z 
głowicą termostatyczną typu RTD-N 
„Danfos” Ø 15
Zawór kątowy do spłuczki  1/2"  x 1/2"
Zawór kątowy do spłuczki  1/2"  x 3/8"
Zawór kątowy kulowy 1/2" x 3/8" do baterii 
stojącej

Zawór kulowy 1" z półśrubunkiem 

Zawór kulowy 1/2" z półśrubunkiem 

Zawór kulowy 3/4" z półśrubunkiem 

zawór kulowy 3/8" z gwintem zewnętrznym 
i wewnętrznym
Zawór kulowy 3/8" z półśrubunkiem 
zawór kulowy czerpalny  1" ze złączką do 
węża
zawór kulowy czerpalny  1/2" ze złączką do 
węża
zawór kulowy czerpalny 3/4”  ··ze złączką 
do węża
Zawór napełniający do spłuczek na zimną 
wodę  ZN1 1/2"
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223
szt 6

224
szt 10

225 Zawór pływakowy 3/8" szt 25

226 Zawór spustowy do dolnopłuka szt 20

227 Zawór spustowy do górnopłuka szt 15

228 Zawór spustowy do kompaktu „RADIMP” szt 10

229
szt 20

230
szt 5

231
20

232
szt 10

Zawór pisuarowy

Zawór pisuarowy automatyczny

Zawór uniwersalny spłukujący do 
kompaktów

Zawór z przedłużką ¾ ‘’do baterii ściennej 
do podłączenia pralki automatycznej

zestaw montażowy do baterii stojącej ( z 
jedną śrubą mocującą ) kpl

Zestaw montażowy do baterii stojącej z 
dwiema śrubami mocującymi
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Wartość brutto za 
całe zamówienie 

G= F + wartość 
podatku VAT


