
INSTALSAN-BUD Sp. z o.o.
Stara Wieś ul. Grodziska 58
05-830 NADARZYN
tel. (22) 739-95-89 fax. (22) 739-95-91

www.rurywentylacyjne.pl
email: biuro@rurywentylacyjne.pl

Cennik profi-air  16.04.2013 

Ilustracja Kod zamówienia Opis Ilo ść w opak.
Cena 
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78316005
rozdzielacz profi-air classic 
5 x dim. 75 / 90
1 x DN 160

1 1 011,20 zł

78316010
rozdzielacz profi-air classic 
10 x dim. 75 / 90
1 x DN 160

1 1 509,91 zł

78318015
rozdzielacz profi-air classic
15 x dim. 75 / 90
1 x DN 180

1 1 970,69 zł

78380006
rozdzielacz profi-air tunnel
11x 132 x 52 mm
1x DN 160 / 2 x dim 90

1 1 263,12 zł

78375320
przyłącze profi-air classic do rozdzielacza
dim. 75
for profi-air classic manifold

1 14,03 zł

78390320
przyłącze profi-air classic do rozdzielacza
dim. 90
for profi-air classic manifold

1 14,03 zł

78300001
regulator zwiększający stały przepływ 
powietrza ze złączem montażowym do 
rozdzielaczy profi-air classic                     

1 100,25 zł

78300015

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 15m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300020

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 20m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300025

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 25m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300030

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 30m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300035

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 35m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300040

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 40m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300045

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 45m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300050

regulator stałego przepływu powietrza ze 
złączem montażowym do rozdzielaczy profi-
air classic 50m³/h
do wyczerpania zapasów

1 138,03 zł

78300002
nastawialny regulator stałego przepływu 
powietrza do rozdzielaczy profi-air classic
nastawy co 5 m³/h  - 15 to 50 m³/h

1 145,03 zł

Orientacyjny cennik w złotówkach wersja I/2013, mo że ulec zmianie 
zależności od kursu euro

rozdzielacze profi-air i akcesoria
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78313221
przyłącze profi-air tunnel do rozdzielacza
132x52
do rozdzielacza profi-air tunnel

1 18,71 zł

78313299
regulator przepływu powietrza profi-air tunnel 
132x52 1 18,71 zł

78375302
Rura profi-air classic 
dim. 75 mm
zwoje 20 m

20m 18,42 zł

78375305
Rura profi-air classic
dim. 75 mm
zwoje 50 m

50m 17,37 zł

78390302
rura profi-air classic
dim. 90 mm
zwoje 20 m

20m 26,36 zł

78375310
łącznik profi-air classic 
dim. 75 mm

1 28,07 zł

78390310
łącznik profi-air classic
dim. 90 mm

1 32,74 zł

78375340
kolano profi-air classic 
90 stopni
dim. 75 mm

1 69,02 zł

78390340
kolano profi-air classic 
90 stopni
dim. 90 mm

1 72,53 zł

78375370
zaślepka do rury profi-air classic
dim. 75 mm

5 12,65 zł

78390370
zaślepka do rury profi-air classic
dim. 90 mm

5 15,63 zł

78375375
uszczelka o-ring profi-air classic
dim. 75

10 9,27 zł

78390375
uszczelka o-ring profi-air classic
dim. 90

10 9,36 zł

78375380
odejście profi-air classic do anemostatu
90 stopni
2 x dim. 75 mm - DN 125

1 161,42 zł

78390380
odejście profi-air classic do anemostatu
90 stopni
2 x dim. 90 mm - DN 125

1 170,78 zł

profi-air classic
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78313202
rura profi-air tunnel, zwoje
132 x 52 mm
długość rury w zwoju 20 m

20m 48,39 zł

78313201
rura profi-air tunnel, sztangi
132 x 52 mm
długość rury 3 m

12m 53,24 zł

78313240
Kolano pionowe profi-air tunnel
90 stopni
132 x 52 mm

1 42,10 zł

78313241
Kolano poziome profi-air tunnel
90 stopni
132 x 52 mm

1 49,15 zł

78313220
przejściówka odwracalna profi-air tunnel
132 x 52 mm

1 9,36 zł

78313225
przejściówka prosta profi-air tunnel
do złączek classic
132 x 52 mm - dim. 90

1 36,05 zł

78313224
przejściówka prosta profi-air tunnel
do rury classic
132 x 52 mm - dim. 90

1 46,34 zł

78313226
kolano - przejściówka profi-air tunnel
90 stopni do systemu classic
132 x 52 mm - dim. 75

1 49,15 zł

78313227
kolano - przejściówka profi-air tunnel
90 stopni do systemu classic
132 x 52 mm - dim. 90

1 49,15 zł

78313270
zaślepka do rury profi-air tunnel
132 x 52 mm

5 20,18 zł

78313210
element uszczelniająco - łączący  profi-air 
tunnel
132 x 52 mm

10 14,03 zł

profi-air tunnel
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78313211
obejma do mocowania rury  profi-air tunnel
132 x 52 mm

10 14,03 zł

78313212
Klamra mocująca do rury  profi-air tunnel
132 x 52 mm

10 9,36 zł

78313280
odejście profi-air tunnel do anemostatu
90 stopni 
132 x 52 mm - DN 125

1 147,39 zł

78313282
odejście profi-air tunnel do anemostatu
90 stopni 
2x 132 x 52 mm - DN 125

1 170,78 zł

78313281
odejście profi-air tunnel do anemostatu
proste
132 x 52 mm - DN 125

1 147,39 zł

78313285
odejście profi-air tunnel 
90 stopni do kratki wentylacyjnej profi-air
132 x 52 mm

1 148,32 zł
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78316101
rura  profi-air iso w sztangach 1 m               w 
komplecie z jednym łącznikiem DN 160

4 175,46 zł

78318101
rura  profi-air iso w sztangach 1 m               w 
komplecie z jednym łącznikiem DN 180

3 240,46 zł

78316140
kolano profi-air iso, w komlecie jeden łącznik
90 stopni
DN 160

3 135,22 zł

78318140
kolano profi-air iso, w komlecie jeden łącznik
90 stopni
DN 180

3 179,20 zł

78316110
łącznik profi-air iso 
DN 160

6 60,37 zł

78318110
łącznik profi-air iso
DN 180

6 62,69 zł

78316120
redukcja profi-air iso
DN 180 - DN 160

2 93,57 zł

78316170
kratka wentylacyjna profi-air do ścian 
zewnętrznych DN 160
stal nierdzewna

1 396,49 zł

78318170
kratka wentylacyjna profi-air do ścian 
zewnętrznych DN 180
stal nierdzewna

1 426,88 zł

78316175
przejście dachowe profi-air iso, izolowane
DN 160
czarne

1 654,95 zł

78318175
przejście dachowe profi-air iso, izolowane
DN 180
czarne

1 654,95 zł

78316180
płytka stalowa profi-air do dachów płaskich
DN 160/180

1 135,67 zł

78316181
płytka profi-air do dachów spadzistych
20 do 30 stopni
DN 160 / 180

1 842,08 zł

78316182
płytka profi-air do dachów spadzistych
30 do 40 stopni
DN 160 / 180

1 842,08 zł

78316183
płytka profi-air do dachów spadzistych
40 do 50 stopni
DN 160 / 180

1 842,08 zł

profi-air iso
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78312620

anemostat wywiewny profi-air z ramką 
montażową 
stalowy-biały                                               
DN 125

1 112,76 zł

78312610

anemostat nawiewny profi-air z ramką 
montażową 
stalowy-biały                                               
DN 125

1 177,77 zł

78312630
anemostat nawiewny i wywiewny profi-air
plastikowy
DN125

1 45,40 zł

78312631
kratka ścienna nawiewna i wywiewna      
profi-air 
DN 125

1 421,04 zł

78300640

kratka nawiewna i wywiewna profi-air
stal nierdzewna
350x130 mm
DN 125

1 306,45 zł

78300645

kratka ścienna nawiewna i wywiewna     profi-
air
stalowa-biała
350x130 mm
DN 125

1 306,45 zł

78312650
filtr profi-air do anemostatów wywiewnych
DN 125

5 38,36 zł

profi-air valve / grill / filter
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78300725
centrala rekuperacyjna profi-air 250 touch
z urządzeniem sterującym

1 13 226,47 zł

78300740
centrala rekuperacyjna profi - air 400 touch
z urządzeniem sterującym

1 14 197,70 zł

78300810
Zestaw do montażu na ścianie  do central 
profi-air 250/400 touch 

1 327,47 zł

78300811
Zestaw (podstawa) do montażu            
central profi-air 250/400 touch na podłodze

1 514,61 zł

78316820
zestaw podłączeniowy profi-air 250 touch do 
4 x DN 160mm (profi-air iso albo przewody 
spiralne)

1 233,91 zł

78318820
zestaw podłączeniowy profi-air 400 touch do 
4 x DN 180mm (przewody spiralne)

1 243,27 zł

78318821
zestaw elementów podłączeniowych profi-air 
400 touch do 4 x profi-air iso DN 180mm

1 280,70 zł

78300830

Skrzynka podłączeniowa czujników; do 
podłączenia czujników i przełączników do 
złącza CAN-Bus centrali
w zestawie kabel 2m 

1 2 339,12 zł

78300831 czujnik CO2 1 2 526,24 zł

78300832 czujnik wilgotności 1 1 590,59 zł

78300890
filtr zamienny profi-air  F5
do central profi-air 250/400 touch

1 138,03 zł

78300891
filtr zamienny profi-air  G4
do central profi-air 250/400 touch

1 123,99 zł

78300892
filtr zamienny profi-air F7
do central profi-air 250/400 touch

1 147,39 zł

78316850
tłumik telefoniczny profi-air 
DN 160 o długości 1 m

1 467,83 zł

78318850
profi-air
DN 180 odługości 1 m

1 561,38 zł

centrale rekuperacyjne profi-air 


