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Ціни вказані на 26.11.2019

Номенклатура/ Характеристика номенклатури Оптова

Г) ФІТИНГИ
    ЛАТУНЬ
        Американка 15 кутова лат. (5шт) 48,58 грн. шт
        Американка 15 пряма лат. (10шт) 28,54 грн. шт
        Американка 20 кутова лат. (4шт) 87,00 грн. шт
        Американка 20 пряма лат. (10 шт) 38,29 грн. шт
        Американка 25 кутова лат. (5шт) 123,54 грн. шт
        Американка 25 пряма лат. (5шт) 115,64 грн. шт
        Американка 32 пряма лат. 83,19 грн. шт
        Американка 32 пряма лат. SD 96,51 грн. шт
        Американка 40 пряма лат. 112,84 грн. шт
        Американка 50 пряма лат. 129,12 грн. шт
        Врізка муфтова 1/2 лат. (1шт) 17,40 грн. шт
        Врізка муфтова 3/4 лат. (1шт) 21,75 грн. шт
        Заглушка латунь d 15 внутрішня  (20шт) 6,24 грн. шт
        Заглушка латунь d 15 зовнішня (20шт) 4,71 грн. шт
        Заглушка латунь d 20 зовнішня (10шт) 6,67 грн. шт
        Заглушка латунь d 25 внутрішня (10шт) 11,02 грн. шт
        Заглушка латунь d 25 зовнішня (10шт) 10,44 грн. шт
        Заглушка латунь d 40 внутрішня (5шт) 27,55 грн. шт
        Заглушка латунь d 50 внутрішня (5 шт) 40,60 грн. шт
        Контргайка латунь d 20 (10шт) 1,38 грн. шт
        Контргайка латунь d 25 (10шт) 2,74 грн. шт
        Кутник латунь 15 в/з посилений (10шт) 16,97 грн. шт
        Кутник латунь 15 внутрішній (10шт) 12,33 грн. шт
        Кутник латунь 15 зовнішній (10шт) 9,28 грн. шт
        Кутник латунь 15з х 20в (10 шт.) 11,18 грн. шт
        Кутник латунь 20 в/з (10шт) 15,52 грн. шт
        Кутник латунь 20 внутрішній (10шт) 15,52 грн. шт
        Кутник латунь 20 зовнішній (5шт) 13,05 грн. шт
        Кутник латунь 25 в/з (5шт) 8,99 грн. шт
        Кутник латунь 25 внутрішній (5шт) 12,33 грн. шт
        Кутник латунь 25 зовнішній (5шт) 7,25 грн. шт
        Муфта латунь 25 (5шт) 10,08 грн. шт
        Перехід латунь 15 вн х 25 вн (10шт) 4,93 грн. шт
        Перехід латунь 15 вн х 25 зв (10шт) 10,15 грн. шт
        Перехід латунь 15 вн х 32 вн (5шт) 18,71 грн. шт
        Перехід латунь 15 вн х 32 зв (5шт) 7,73 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 15 вн (10шт) 5,37 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 20 вн (10шт) 9,43 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 20 зв (10шт) 8,70 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 25 вн (10шт) 12,62 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 25 зв (10шт) 12,04 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 32 вн (5шт) 15,66 грн. шт
        Перехід латунь 15 зв х 32 зв (5шт) 18,56 грн. шт
        Перехід латунь 15 х 15 бочата (20шт) 6,09 грн. шт



        Перехід латунь 20 вн х 25 вн (10шт) 11,31 грн. шт
        Перехід латунь 20 вн х 25 зв (10шт) 8,70 грн. шт
        Перехід латунь 20 вн х 32 вн (5шт) 14,34 грн. шт
        Перехід латунь 20 вн х 32 зв (5шт) 16,68 грн. шт
        Перехід латунь 20 вн х 40 вн 22,48 грн. шт
        Перехід латунь 20 вн х 40 зв (5шт) 10,18 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 20 вн (5шт) 11,31 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 25 вн (10шт) 8,41 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 25 зв (10шт) 12,47 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 32 вн (5шт) 16,24 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 32 зв (5шт) 8,99 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 40 вн (5шт) 13,34 грн. шт
        Перехід латунь 20 зв х 40 зв (5шт) 13,78 грн. шт
        Перехід латунь 20 х 20 бочата (10шт) 8,77 грн. шт
        Перехід латунь 25 вн х 32 вн (5шт) 8,85 грн. шт
        Перехід латунь 25 вн х 32 зв (5шт) 12,63 грн. шт
        Перехід латунь 25 вн х 40 вн (5шт) 12,47 грн. шт
        Перехід латунь 25 зв х 32 вн (5шт) 16,24 грн. шт
        Перехід латунь 25 зв х 32 зв (5шт) 21,17 грн. шт
        Перехід латунь 25 зв х 40 вн (5шт) 19,14 грн. шт
        Перехід латунь 25 зв х 40 зв 20,88 грн. шт
        Перехід латунь 25 х 25 бочата (10шт) 10,15 грн. шт
        Перехід латунь 3/4 вн х 15 зв (10шт) 2,90 грн. шт
        Перехід латунь 32 вн х 40 зв 16,39 грн. шт
        Перехід латунь 32 зв х 40 вн (5шт) 22,62 грн. шт
        Перехід латунь 32 х 32 бочата (5шт) 28,71 грн. шт
        Перехід латунь 40 х 40 бочата (5шт) 36,98 грн. шт
        Перехід латунь 50 х 50 бочата (5шт) 54,81 грн. шт
        Трійник латунь d 15 взв (10шт) 12,91 грн. шт
        Трійник латунь d 15 внутрішній (10шт) 18,42 грн. шт
        Трійник латунь d 15 внутрішній посилений(10шт) 20,59 грн. шт
        Трійник латунь d 15 звв (10шт) 14,79 грн. шт
        Трійник латунь d 15 звв посилений(10шт) 18,42 грн. шт
        Трійник латунь d 15 звз (10шт) 18,42 грн. шт
        Трійник латунь d 15 ззв (10шт) 14,79 грн. шт
        Трійник латунь d 15 зовнішня (10шт) 14,07 грн. шт
        Трійник латунь d 20 вн х 15 вн х 20 вн (10шт) 7,83 грн. шт
        Трійник латунь d 20 вн х 15 зв х 15 зв 2,40 грн. шт
        Трійник латунь d 20 вн х 15 зв х 20 вн (5шт) 19,72 грн. шт
        Трійник латунь d 20 внутрішній (10шт) 23,35 грн. шт
        Трійник латунь d 20 зв х 15 вн х 20 зв  (5шт.) 11,89 грн. шт
        Трійник латунь d 20 зв х 15 зв х 15 зв (5шт) 10,30 грн. шт
        Трійник латунь d 20 зв х 20 вн х 20 зв (5шт) 11,17 грн. шт
        Трійник латунь d 20 зовнішній (10шт) 19,72 грн. шт
        Трійник латунь d 25 внутрішній (10шт) 53,65 грн. шт
        Трійник латунь d 25 зовнішній (5шт) 10,14 грн. шт
        Трійник латунь d 25 зовнішній* (5шт) 12,30 грн. шт
        Трійник латунь d 25вн х 15вн х 25вн(10шт) 44,23 грн. шт
        Хрестовина латунь 15 (5шт) 14,07 грн. шт
        Штуцер латунь d 15 вн х 16 (10шт) 6,53 грн. шт
        Штуцер латунь d 15 вн х 20 (10шт) 7,11 грн. шт
        Штуцер латунь d 15 зв х 16 (10шт) 6,53 грн. шт
        Штуцер латунь d 15 зв х 20 (10шт) 6,82 грн. шт
        Штуцер латунь d 20 зв х 16 (10шт) 8,05 грн. шт
    ЧАВУН
        Заглушка чавун d 15 зовнішня 5,57 грн. шт
        Контргайка  чавунна d 25 9,61 грн. шт
        Контргайка  чавунна d 32 14,88 грн. шт
        Контргайка  чавунна d 40 20,59 грн. шт
        Контргайка  чавунна d 50 26,62 грн. шт
        Муфта чавун 20 Україна 6,53 грн. шт
        Ніпель радіатора чавун (200шт) 13,61 грн. шт



        Перехід чавун 15 зв х 15 зв оц. 7,44 грн. шт
        Пробка радіатора ліва (200шт) 15,28 грн. шт
        Пробка радіатора права (200шт) 14,48 грн. шт
        Футорка радіатора 15 ліва (в грн) 15,31 грн. шт
        Футорка радіатора 15 права (в грн) 15,31 грн. шт
        Футорка радіатора 20 ліва (в грн) 15,27 грн. шт
        Футорка радіатора 20 права (в грн) 15,25 грн. шт
        Чавун Євро
            Американка чавун d 20 вн/вн Євро 42,51 грн. шт
            Американка чавун d 20 вн/зв Євро 46,88 грн. шт
            Американка чавун d 25 вн/вн Євро 50,72 грн. шт
            Американка чавун d 32 вн/зв Євро з прокладкою 120,58 грн. шт
            Американка чавун d 40 вн/вн Євро з прокладкою 129,20 грн. шт
            Американка чавун d 40 вн/зв Євро з прокладкою 151,90 грн. шт
            Американка чавун d 50 вн/вн Євро з прокладкою 212,58 грн. шт
            Американка чавун d 50 вн/зв Євро з прокладкою 268,50 грн. шт
            Кутник чавунний 32 в/в Євро 40,12 грн. шт
            Кутник чавунний 32 в/з Євро 46,88 грн. шт
            Кутник чавунний 40 в/в Євро 57,88 грн. шт
            Кутник чавунний 50 в/в Євро 78,63 грн. шт
            Муфта чавун 40 (1 1/2)  Євро 42,28 грн. шт
            Муфта чавун 40 зв х 32 вн перехідна Євро 24,39 грн. шт
            Муфта чавун 40 х 25 перехідна Євро 40,60 грн. шт
            Муфта чавун 40 х 32 перехідна Євро 43,96 грн. шт
            Муфта чавун 50 Євро 60,29 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 20 перехідна Євро 86,54 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 25 перехідна Євро 90,05 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 40 перехідна Євро 78,27 грн. шт
            Перехід чавун 20 зв х 20 зв Євро 12,53 грн. шт
            Перехід чавун 25 зв х 25 зв Євро 17,55 грн. шт
            Перехід чавун 32 зв х 32 зв Євро 31,10 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 32 зв Євро 43,78 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 40 зв Євро 38,30 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 40 зв Євро 72,27 грн. шт
            Трійник чавунний 20 Євро 20,46 грн. шт
        Чавун Китай
            Американка чавун d 20 вн/вн (120 шт) 27,17 грн. шт
            Американка чавун d 20 вн/зв 39,53 грн. шт
            Американка чавун d 25 вн/вн (88 шт) 34,50 грн. шт
            Американка чавун d 25 вн/зв (80 шт) 43,90 грн. шт
            Американка чавун d 32 вн/вн (56 шт) 43,44 грн. шт
            Американка чавун d 32 вн/зв (40 шт) 62,53 грн. шт
            Американка чавун d 40 вн/вн (36 шт) 73,07 грн. шт
            Американка чавун d 40 вн/зв (32 шт) 79,89 грн. шт
            Американка чавун d 50 вн/вн (28 шт) 84,92 грн. шт
            Американка чавун d 50 вн/зв (20 шт) 114,86 грн. шт
            Заглушка чавун d 15 внутрішня 7,50 грн. шт
            Заглушка чавун d 20 внутрішня 9,00 грн. шт
            Заглушка чавун d 25 внутрішня 10,97 грн. шт
            Заглушка чавун d 32 внутрішня 14,71 грн. шт
            Заглушка чавун d 40 внутрішня 18,24 грн. шт
            Кутник чавунний 15 в/в (400шт) 6,01 грн. шт
            Кутник чавунний 15 в/з (300шт) 7,29 грн. шт
            Кутник чавунний 20 в/в (210шт) 9,30 грн. шт
            Кутник чавунний 20 в/з (180шт) 11,37 грн. шт
            Кутник чавунний 25 в/в (120 шт.) 14,47 грн. шт
            Кутник чавунний 25 в/з (104шт) 17,22 грн. шт
            Кутник чавунний 32 в/в (64шт) 23,55 грн. шт
            Кутник чавунний 32 в/з (60шт) 30,44 грн. шт
            Кутник чавунний 40 в/в (48шт) 28,97 грн. шт
            Кутник чавунний 40 в/з (52шт) 38,68 грн. шт
            Кутник чавунний 50 в/в (32шт) 42,05 грн. шт



            Кутник чавунний 50 в/з (32шт) 49,49 грн. шт
            Муфта чавун 15 (1/2 - 450) 4,73 грн. шт
            Муфта чавун 20 (3/4 -300 шт.) 8,86 грн. шт
            Муфта чавун 20 зв х 15 вн перехідна 7,99 грн. шт
            Муфта чавун 25 (1 -180 шт.) 13,77 грн. шт
            Муфта чавун 32 (1 1/4 - 120) 22,89 грн. шт
            Муфта чавун 40 (1 1/2 - 72) 19,71 грн. шт
            Муфта чавун 40 зв х 20 вн перехідна (1 1/2х3/4 -160) 14,95 грн. шт
            Муфта чавун 40 зв х 25 вн перехідна (1 1/2 х 1 -160) 16,61 грн. шт

16,61 грн. шт

            Муфта чавун 40 х 20 перехідна (1 1/2 х 3/4 -140) 18,33 грн. шт
            Муфта чавун 40 х 25 перехідна (1 1/2 х 1 -120) 19,22 грн. шт
            Муфта чавун 40 х 32 перехідна (1 1/2х1 1/4 - 100) 23,06 грн. шт
            Муфта чавун 50 (2-48) 40,47 грн. шт
            Муфта чавун 50 зв х 20 вн перехідна (2х3/4 - 96) 22,05 грн. шт
            Муфта чавун 50 зв х 25 вн перехідна (2х1 - 96) 22,89 грн. шт
            Муфта чавун 50 зв х 32 вн перехідна(2х1 1/4 - 96) 22,89 грн. шт
            Муфта чавун 50 зв х 40 вн перехідна (2х1 1/2 - 96) 22,89 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 20 перехідна (2 х 3/4 - 80) 34,45 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 25 перехідна (2х1 - 72) 42,48 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 32 перехідна (2х1 1/4 - 72) 26,42 грн. шт
            Муфта чавун 50 х 40 перехідна (2х1 1/2 - 48) 36,21 грн. шт
            Перехід чавун 15 зв х 15 зв (600 шт) 5,97 грн. шт
            Перехід чавун 20 зв х 20 зв (300шт) 8,10 грн. шт
            Перехід чавун 25 зв х 25 зв (200шт) 11,51 грн. шт
            Перехід чавун 32 зв х 20 зв (140шт) 18,49 грн. шт
            Перехід чавун 32 зв х 25 зв (140шт) 23,50 грн. шт
            Перехід чавун 32 зв х 32 зв (140шт) 14,86 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 20 зв (1 1/4х1 - 130) 24,81 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 25 зв (120шт) 28,71 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 32 зв (100 шт) 29,99 грн. шт
            Перехід чавун 40 зв х 40 зв (104шт) 21,53 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 20 зв (2х3/4 - 72) 38,97 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 25 зв (72 шт) 39,14 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 32 зв (72шт) 39,14 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 40 зв (60шт) 39,79 грн. шт
            Перехід чавун 50 зв х 50 зв (56шт) 30,02 грн. шт
            Трійник чавунний 15 (240шт) 8,72 грн. шт
            Трійник чавунний 20 (140 шт) 12,50 грн. шт
            Трійник чавунний 20х15х20 (150 шт) 16,62 грн. шт
            Трійник чавунний 25 (90 шт.) 19,49 грн. шт
            Трійник чавунний 25х20х25 (100 шт) 25,56 грн. шт
            Трійник чавунний 32 (56шт) 32,78 грн. шт
            Трійник чавунний 32х20х32 (64 шт) 31,32 грн. шт
            Трійник чавунний 40 (40шт) 33,83 грн. шт
            Трійник чавунний 40 х 20 х 40 (52 шт) 35,31 грн. шт
            Трійник чавунний 50 х 25 х 50 (30шт) 64,01 грн. шт
            Трійник чавунний 50 х 32 х 50 (30шт) 57,73 грн. шт

            Муфта чавун 40 зв х 32 вн перехідна (1 1/2 х 1 1/4 - 
160)


	TDSheet

