Sběrné šachty GT400-V

Kruhová šachta GT400-V (vertikální provedení)
Včetně průtokových regulátorů 8-38 l/min.

Bez průtokových regulátorů

Počet okruhů
Objednací číslo

Cena (€)

Objednací číslo

Cena (€)

2

GT400-V2

676,93

GT400-V2-KH

619,24

3

GT400-V3

800,00

GT400-V3-KH

700,00

4

GT400-V4

923,08

GT400-V4-KH

792,31

5

GT400-V5

1 030,77

GT400-V5-KH

880,77

6

GT400-V6

1 161,54

GT400-V6-KH

969,24

GT400-H pojízdnost 1 500 kg v ceně šachty.


Při objednávce provedení s výstupy d32 uvádějte za objednacím číslem např. GT400-V2-32 nebo GT400-V2-KH-32

výstupy d32/d40
skladem
objednávku

 kruhová šachta GT400-V je určena pro venkovní instalace
 připojení na potrubí d32 a d40 skladem
 vyšší odolnost vůči vnějšímu tlaku díky kruhovému tvaru
 průměr / výška šachty = 400mm / 750mm
 nízká hmotnost plastové šachty
 všechny výstupy přivařené ke stěně šachty
 pojízdná nápravou do 1.500 kg

průběžné provedení
výstup na páteř d50

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 15.6.2021 .
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 2-2021) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

šachta GT400-V
vertikální provedení
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Sběrné šachty GT400-H

Kruhová šachta GT400-H (horizontální provedení)
Včetně průtokových regulátorů 8-38 l/min.
Počet okruhů

Bez průtokových regulátorů

Objednací číslo
pravé provedení

Cena (€)

Objednací číslo
pravé provedení

Cena (€)

2

GT400-H2

676,93

GT400-H2-KH

619,24

3

GT400-H3

800,00

GT400-H3-KH

700,00

GT400-H pojízdnost 1 500 kg v ceně šachty.


Při objednávce levého provedení uvádějte za objednacím číslem např. GT-400-H2-L nebo GT-400-H2-KH-L

 kruhová šachta GT400-H je určena pro venkovní instalace
 vyšší odolnost vůči vnějšímu tlaku díky kruhovému tvaru
 průměr / výška šachty = 400mm / 750mm
 nízká hmotnost plastové šachty
 všechny výstupy přivařené ke stěně šachty
 pojízdná nápravou do 1 500 kg

pravé provedení
výstup na páteř d63

Uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 15.6.2021 .
Z uvedených cen poskytujeme VO slevy (ceník 2-2021) .
Všeobecné podmínky a aktuální ceny na www.ge-tra.cz .

šachta GT 400-H
horizontální provedení
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provedení
výstupy d32/d40

