FLEXINO - Plynové hadice
Produktový Katalóg / Cenník Zákazník
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Vážení obchodní partneri,
radi by sme Vám predstavili renomovanú spoločnosť PLATINFLEX, tradičného výrobcu vlnovcových
pružných kovových hadíc, určených pre použitie tak v priemysle, ako aj v domácnostiach, na pripojenie rozvodov
vody, plynu alebo solárnych inštalácií, ktorá úspešne pôsobí na medzinárodnom trhu viac ako 17 rokov.
Spoločnosť TechNick, s.r.o. získala v roku 2016 výhradné zastúpenie na predaj produktov spoločnosti
PLATINFLEX v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike a prostredníctvom tohto katalógu by sme Vám radi
predstavili kolekciu bezpečnostných kovových plynových hadíc FLEXINO.
Plynové hadice FLEXINO poskytujú rôzne technické výhody, predovšetkým však dobrou cenou, kvalitným
prevedením, dlhými garanciami, flexibilitou a hlavne dlhou životnosťou spĺňajú tie najvyššie požiadavky
spotrebiteľov.
Naše plynové hadice FLEXINO sú vyrobené podľa noriem EN 14800:2007 a EN 10380:2013 a umožňujú
bezpečné pripojenie širokej škály spotrebičov používaných v domácnosti ako sú napríklad sporáky, plynové grily,
kotle, plynové ohrievače a piecky, plynové krby a podobne. Hadice FLEXINO majú dlhú životnosť a vysokú
odolnosť pred vnútornou koróziou a mechanickým poškodením, keďže konštrukcia hadice je tvorená
trojvrstvovou štruktúrou. Hadice spĺňajú najvyšší stupeň bezpečnosti, a tým zaručujú najvyššiu úroveň ochrany
zdravia pri ich používaní a prevádzke plynových spotrebičov. Hadice sú vyrobené z nehorľavých materiálov
a podľa normy spĺňajú požiarnu odolnosť až do 650°C.
Týmto by sme Vám radi ponúkli okrem bežných plynových hadíc aj plynové hadice FLEXINO PREMIUM
s otočnými koncovkami, ktoré zabraňujú prípadnému poškodeniu hadice pri jej ohýbaní, ktoré inak môže
spôsobovať deformácie hadice, prípadne povolenie závitového spoja, a tak jej netesnosť a únik plynu. V ponuke
sú tiež bezpečnostné kovové plynové hadice FLEXINO EXCLUSIVE so STOP ventilom a bajonetovým uzáverom
rýchleho pripojenia alebo odpojenia. Zaujímavou alternatívou sú aj rozťahovacie plynové hadice FLEXINO PLUS
s možnosťou roztiahnutia na dvojnásobok svojej dĺžky.
Prajeme Vám veľa spokojných zákazníkov s plynovými hadicami FLEXINO
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Flexibilné INOX riešenie

FLEXIBILITA / KVALITA / SPOĽAHLIVOSŤ

* PLYNOVÉ HADICE *

Kvalitné vyhotovenie, jednoduchá a rýchla inštalácia, dlhá životnosť, spoľahlivá konštrukcia.

* VLNOVCOVÉ HADICE *

/pripravujeme/
Vlnovcové rúrky z antikorovej ocele.
Rúrky sú vyrobené z vysoko kvalitnej antikorovej ocele, ktorá je hygienicky nezávadná,
a tým umožňuje ich použitie takmer v každej oblasti na pripojenie rozvodov vody, kúrenia, chladenia alebo plynu.
Vďaka svojej konštrukcii a maximálnej flexibilite sú vhodné aj pre inštaláciu do stiesnených montážnych priestorov.

* SOLÁRNE HADICE *

/pripravujeme/
Flexibilné riešenie pre média na solárne vykurovanie a ohrev pitnej vody slnečnými lúčmi.
Jednoduché, rýchle a nákladovo efektívne riešenie.
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO STANDARD
Hlavné výhody plynových hadíc
FLEXINO

 BEZ OTOČNEJ KONCOVKY
 TROJVRSTVOVÁ ŠTRUKTÚRA

 Nízke náklady na inštaláciu
 Jednoduchá inštalácia
 Dlhá životnosť

CERTIFIKÁT
10 ROČNÁ ZÁRUKA

 Spoľahlivá konštrukcia, požiarna
odolnosť až do 650°C
 10 ročná záruka





Plynové hadice STANDARD sú vyrobené podľa normy EN 14800:2007 a používajú sa na pripojenie plynových spotrebičov.
Ochranný kryt z PVC pomáha predĺžiť životnosť hadice a chráni jej povrch pred vonkajšími vplyvmi.
Použitie pre zemný plyn a propán-bután.

Spoľahlivé flexibilné plynové hadice sú určené na pripojenie plynových spotrebičov ako sú napríklad plynové sporáky, terasové
ohrievače, záhradné plynové grilovacie súpravy, plynové prietokové ohrievače, plynové zásobníky, varné dosky, ohrievače
a rôzne ďalšie zariadenia spojené s dodávkou plynu.

MATERIÁL / ZLOŽENIE / PARAMETRE :

Certifikát

o

VNÚTORNÁ ČASŤ - vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy STN
EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.

o

STREDNÁ ČASŤ - oplet z antikorového drôtu z austenitickej ocele triedy AISI 304 (1.4301) podľa normy STN EN 10088,
vystužuje a chráni pred mechanickým poškodením a výkyvom tlaku.

o

VONKAJŠIA ČASŤ - samozhášavý poťah z termoplastického PVC s pruhom zo žltej farby – ochrana proti chemickým
vplyvom a mechanickému poškodeniu, požiarna odolnosť až do 650°C.

o

PRIPOJENIE - koncovka s vonkajším závitom R 1/2“ ISO 7R z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 303
(1.4305) podľa normy STN EN 10226 s tesnením na závit. Prevlečná matica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy
AISI 303 (1.4305) s vnútorným závitom G 1/2” podľa normy ISO 228G.

o

Ploché gumené tesnenie NBR podľa normy STN EN 549 (tesnenie je súčasťou balenia plynovej hadice).

o

Varianty pripojenia: 1/2" vonkajší závit - 1/2” prevlečná matica.

/ č. 0620 – CPR – 86706/01/
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO STANDARD
Plynové hadice FLEXINO STANDARD DN12 - 1/2“ MF /EN
Kód

PLXSD0150500GL
PLXSD0150750GL
PLXSD0151000GL
PLXSD0151250GL
PLXSD0151500GL
PLXSD0152000GL

14800:2007/

Svetlosť / Priemer/ Dĺžka

DN12 - 1/2" - 500 mm
DN12 - 1/2" - 750 mm
DN12 - 1/2" – 1000 mm
DN12 - 1/2" - 1250 mm
DN12 - 1/2" - 1500 mm
DN12 - 1/2" - 2000 mm

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

9,40
10,20
11,40
13,20
14,40
15,60

1,88
2,04
2,28
2,64
2,88
3,12

11,28
12,24
13,68
15,84
17,28
18,72

VNÚTORNÁ ČASŤ
Vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy
STN EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.
STREDNÁ ČASŤ
Oplet z antikorového drôtu z austenitickej ocele triedy AISI 304 (1.4301) podľa normy STN EN 10088,
vystužuje a chráni pred mechanickým poškodením a výkyvom tlaku.
VONKAJŠIA ČASŤ
Samozhášavý poťah z termoplastického PVC s pruhom zo žltej farby – ochrana proti chemickým
vplyvom a mechanickému poškodeniu, požiarna odolnosť až do 650°C.

TechNick, s.r.o., tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162, email: objednavky@technick.sk, www.flexino.eu
TechNick, s.r.o. , výhradné zastúpenie predaja v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO PREMIUM
Hlavné výhody plynových hadíc
FLEXINO

 S OTOČNOU KONCOVKOU
 TROJVRSTVOVÁ ŠTRUKTÚRA

 Nízke náklady na inštaláciu
 Jednoduchá inštalácia
 Dlhá životnosť
 Spoľahlivá konštrukcia, požiarna
odolnosť až do 650°C
 Otočná koncovka zabraňuje skrúteniu hadice, tak povoleniu tesnosti prevlečnej matice

CERTIFIKÁT
10 ROČNÁ ZÁRUKA




Plynové hadice PREMIUM sú vyrobené podľa normy EN 14800:2007 a používajú sa na pripojenie plynových spotrebičov.
Ochranný kryt z PVC pomáha predĺžiť životnosť hadice a chráni jej povrch pred vonkajšími vplyvmi.
Použitie pre zemný plyn a propán-bután.

Spoľahlivé flexibilné plynové hadice sú určené na pripojenie plynových spotrebičov ako sú napríklad plynové sporáky, terasové
ohrievače, záhradné plynové grilovacie súpravy, plynové prietokové ohrievače, plynové zásobníky, varné dosky, ohrievače
a rôzne ďalšie zariadenia spojené s dodávkou plynu.

 10 ročná záruka

MATERIÁL / ZLOŽENIE / PARAMETRE :

Certifikát

o

VNÚTORNÁ ČASŤ - vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy STN
EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.

o

STREDNÁ ČASŤ - oplet z antikorového drôtu z austenitickej ocele triedy AISI 304 (1.4301) podľa normy STN EN 10088,
vystužuje a chráni pred mechanickým poškodením a výkyvom tlaku.

o

VONKAJŠIA ČASŤ - samozhášavý poťah z termoplastického PVC s pruhom zo žltej farby – ochrana proti chemickým
vplyvom a mechanickému poškodeniu, požiarna odolnosť až do 650°C.

o

PRIPOJENIE - koncovka s vonkajším závitom R 1/2“ ISO 7R z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 303
(1.4305) podľa normy STN EN 10226 s tesnením na závit. Prevlečná matica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy
AISI 303 (1.4305) s vnútorným závitom G 1/2” podľa normy ISO 228G.

o

Ploché gumené tesnenie NBR podľa normy STN EN 549 (tesnenie je súčasťou balenia plynovej hadice)

o

Varianty pripojenia: 1/2" vonkajší závit - 1/2” prevlečná matica
1/2” vonkajší závit - 3/4” prevlečná matica

/ č. 0620 – CPR – 86706/01/
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO PREMIUM
Plynové hadice FLEXINO PREMIUM s otočnou koncovkou DN12 - 1/2“ MF /EN
Kód

PLXPM0150500GL
PLXPM0150750GL
PLXPM0151000GL
PLXPM0151250GL
PLXPM0151500GL
PLXPM0152000GL

Svetlosť / Priemer/ Dĺžka

DN12 - 1/2" - 500 mm
DN12 - 1/2" - 750 mm
DN12 - 1/2" - 1000 mm
DN12 - 1/2" - 1250 mm
DN12 - 1/2" - 1500 mm
DN12 - 1/2" - 2000 mm

14800:2007/

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

10,50
11,30
11,80
14,20
15,30
16,30

2,10
2,26
2,36
2,84
3,06
3,26

12,60
13,56
14,16
17,04
18,36
19,56

Plynové hadice FLEXINO PREMIUM s otočnou koncovkou DN12 1/2"- 3/4“ MF /EN
Kód

PLXPM5200500GL
PLXPM5200750GL
PLXPM5201000GL
PLXPM5201250GL
PLXPM5201500GL
PLXPM5202000GL

Svetlosť / Priemer/ Dĺžka

DN12 - 1/2-3/4" - 500 mm
DN12 - 1/2-3/4" - 750 mm
DN12 - 1/2-3/4" - 1000 mm
DN12 - 1/2-3/4" - 1250 mm
DN12 - 1/2-3/4" - 1500 mm
DN12 - 1/2-3/4" - 2000 mm

10380:2013/

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

16,50
17,50
17,90
19,90
21,50
22,50

3,30
3,50
3,58
3,98
4,30
4,50

19,80
21,00
21,48
23,88
25,80
27,00

TechNick, s.r.o., tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162, email: objednavky@technick.sk, www.flexino.eu
TechNick, s.r.o. , výhradné zastúpenie predaja v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO EXCLUSIVE

Hlavné výhody plynových hadíc
Hlavné výhody plynových hadíc
FLEXINO
FLEXINO
 Nízke náklady na inštaláciu
 Nízke náklady na inštaláciu
 Jednoduchá
Jednoducháinštalácia
inštalácia

 S BAJONETOVOU KONCOVKOU /STOP ventil/
 TROJVRSTVOVÁ ŠTRUKTÚRA

Dlháživotnosť
životnosť
 Dlhá

CERTIFIKÁT
10 ROČNÁ ZÁRUKA

 Spoľahlivá konštrukcia, požiarna
 Spoľahlivá konštrukcia
odolnosť až do 650°C
 10
ročnáhlavica
záruka s bezpečnostným
Otočná





uzatváracím STOP ventilom
 Jednoduché bajonetové pripojenie s možnosťou rýchleho odpo-

Plynové hadice EXCLUSIVE sú vyrobené podľa normy EN 14800:2007 a používajú sa na pripojenie plynových spotrebičov.
Ochranný kryt z PVC pomáha predĺžiť životnosť hadice a chráni jej povrch pred vonkajšími vplyvmi.
Použitie pre zemný plyn a propán-bután.

Spoľahlivé flexibilné plynové hadice sú určené na pripojenie plynových spotrebičov ako sú napríklad plynové sporáky, terasové
ohrievače, záhradné plynové grilovacie súpravy, plynové prietokové ohrievače, plynové zásobníky, varné dosky, ohrievače
a rôzne ďalšie zariadenia spojené s dodávkou plynu.

jenia hadice
 10 ročná záruka

Certifikát

MATERIÁL / ZLOŽENIE / PARAMETRE :
o

VNÚTORNÁ ČASŤ - vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy STN
EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.

o

STREDNÁ ČASŤ - oplet z antikorového drôtu z austenitickej ocele triedy AISI 304 (1.4301) podľa normy STN EN 10088,
vystužuje a chráni pred mechanickým poškodením a výkyvom tlaku

o

VONKAJŠIA ČASŤ - samozhášavý poťah z termoplastického PVC s pruhom zo žltej farby – ochrana proti chemickým
vplyvom a mechanickému poškodeniu, požiarna odolnosť až do 650°C.

o

PRIPOJENIE - koncovka s vonkajším závitom R 1/2“ ISO 7R z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 303
(1.4305) podľa normy STN EN 10226 s tesnením na závit. Prevlečná matica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy
AISI 303 (1.4305) s vnútorným závitom G 1/2” podľa normy ISO 228G.

o

Ploché gumené tesnenie NBR podľa normy STN EN 549 (tesnenie je súčasťou balenia plynovej hadice).

o

Varianty pripojenia: 1/2” vonkajší závit / bezpečnostný uzáver 1/2” s vonkajším závitom

/ č. 0620 – CPR – 86706/01/
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO EXCLUSIVE

Plynové hadice FLEXINO EXCLUSIVE so STOP ventilom DN12 - 1/2“ MF /EN
Kód

PLXEE0150500GL
PLXEE0150750GL
PLXEE0151000GL
PLXEE0151250GL
PLXEE0151500GL
PLXEE0152000GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

DN12 - 1/2" - 500 mm
DN12 - 1/2" - 750 mm
DN12 - 1/2" - 1000 mm
DN12 - 1/2" - 1250 mm
DN12 - 1/2" - 1500 mm
DN12 - 1/2" - 2000 mm

14800:2007/

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

25,80
26,50
27,50
29,00
30,00
31,00

5,16
5,30
5,50
5,80
6,00
6,20

30,96
31,80
33,00
34,80
36,00
37,20

VNÚTORNÁ ČASŤ
Vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy
STN EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.
STREDNÁ ČASŤ
Oplet z antikorového drôtu z austenitickej ocele triedy AISI 304 (1.4301) podľa normy STN EN 10088,
vystužuje a chráni pred mechanickým poškodením a výkyvom tlaku.
VONKAJŠIA ČASŤ
Samozhášavý poťah z termoplastického PVC s pruhom zo žltej farby – ochrana proti chemickým
vplyvom a mechanickému poškodeniu, požiarna odolnosť až do 650°C.

TechNick, s.r.o., tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162, email: objednavky@technick.sk, www.flexino.eu
TechNick, s.r.o. , výhradné zastúpenie predaja v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO BASIC
Hlavné výhody plynových hadíc
FLEXINO
 Nízke náklady na inštaláciu
 Jednoduchá inštalácia

 BEZ OTOČNEJ KONCOVKY
CERTIFIKÁT TSU PODĽA NORMY EN 10380:2013
2 ROKY ZÁRUKA

 Dlhá životnosť
 Spoľahlivá konštrukcia
 Nehorľavý materiál
 2 ročná záruka





Plynové hadice BASIC sú vyrobené podľa normy EN 10380:2013 a používajú sa na pripojenie plynových spotrebičov.
Ochranný kryt z PVC pomáha predĺžiť životnosť hadice a chráni jej povrch pred vonkajšími vplyvmi.
Použitie pre zemný plyn a propán-bután.

Spoľahlivé flexibilné plynové hadice sú určené na pripojenie plynových spotrebičov ako sú napríklad plynové sporáky, terasové
ohrievače, záhradné plynové grilovacie súpravy, plynové prietokové ohrievače, plynové zásobníky, varné dosky, ohrievače
a rôzne ďalšie zariadenia spojené s dodávkou plynu.

MATERIÁL / ZLOŽENIE / PARAMETRE :
o

VNÚTORNÁ ČASŤ - vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy STN
EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.

o

VONKAJŠIA ČASŤ - samozhášavý poťah z termoplastického PVC žltej farby – ochrana proti chemickým vplyvom
a mechanickému poškodeniu.

o

PRIPOJENIE - koncovka s prevlečnou maticou a vonkajším závitom R 1/2“ a R 3/4“ ISO 7R z uhlíkovej ocele.
Prevlečná matica z uhlíkovej ocele so závitom G 1/2” a G 3/4” podľa normy ISO 228G.

o

Ploché gumené tesnenie NBR podľa normy STN EN 549 (tesnenie je súčasťou balenia plynovej hadice).

o

Nehorľavý materiál

o

Varianty pripojenia: 1/2” vonkajší závit - 1/2” prevlečná matica
3/4” vonkajší závit - 3/4” prevlečná matica

Certifikát č: 0071/104/2016
Podľa normy EN 10380:2013
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové hadice FLEXINO BASIC

Plynové hadice FLEXINO BASIC DN12 - 1/2“ MF /EN 10380:2013/
Kód

PLXBC0150500GL
PLXBC0150750GL
PLXBC0151000GL
PLXBC0151250GL
PLXBC0151500GL
PLXBC0152000GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

DN12 - 1/2" - 500 mm
DN12 - 1/2" - 750 mm
DN12 - 1/2" - 1000 mm
DN12 - 1/2" - 1250 mm
DN12 - 1/2" - 1500 mm
DN12 - 1/2" - 2000 mm

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

6,30
6,90
8,00
9,00
10,50
12,60

1,26
1,38
1,60
1,80
2,10
2,52

7,56
8,28
9,60
10,80
12,60
15,12

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

10,30
12,20
13,80
15,80
17,30
18,80

2,06
2,44
2,76
3,16
3,46
3,76

12,36
14,64
16,56
18,96
20,76
22,56

Plynové hadice FLEXINO BASIC DN20 - 3/4“ MF /EN 10380:2013/
Kód

PLXBC0200500GL
PLXBC0200750GL
PLXBC0201000GL
PLXBC0201250GL
PLXBC0201500GL
PLXBC0202000GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

DN20 – 3/4" – 500 mm
DN20 – 3/4" - 750 mm
DN20 – 3/4" - 1000 mm
DN20 – 3/4" - 1250 mm
DN20 – 3/4" - 1500 mm
DN20 – 3/4" - 2000 mm

TechNick, s.r.o., tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162, email: objednavky@technick.sk, www.flexino.eu
TechNick, s.r.o. , výhradné zastúpenie predaja v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike
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Flexibilné INOX riešenie

Plynové rozťahovacie hadice FLEXINO PLUS
Hlavné výhody plynových hadíc
Hlavné výhody plynových hadíc
FLEXINO
FLEXINO
 Nízke náklady na inštaláciu
 Nízke náklady na inštaláciu
 Jednoduchá inštalácia
 Jednoduchá inštalácia
 Dlhá
životnosť
 Dlhá
životnosť
 Spoľahlivá konštrukcia
 Spoľahlivá konštrukcia
 Nehorľavý materiál
 10 ročná záruka
 2 ročná záruka

 BEZ OTOČNEJ KONCOVKY
 MOŽNOSŤ PREDLŽENIA ROZTIAHNUTÍM NA DVOJNÁSOBOK DĹŽKY
CERTIFIKÁT TSU PODĽA NORMY EN 10380:2013
2 ROKY ZÁRUKA





Plynové rozťahovacie hadice PLUS sú vyrobené podľa normy EN 10380:2013 a používajú sa na pripojenie plynových spotrebičov.
Ochranný kryt z PVC pomáha predĺžiť životnosť hadice a chráni jej povrch pred vonkajšími vplyvmi.
Použitie pre zemný plyn a propán-bután.

Spoľahlivé flexibilné plynové hadice sú určené na pripojenie plynových spotrebičov ako sú napríklad plynové sporáky, terasové
ohrievače, záhradné plynové grilovacie súpravy, plynové prietokové ohrievače, plynové zásobníky, varné dosky, ohrievače
a rôzne ďalšie zariadenia spojené s dodávkou plynu.

MATERIÁL / ZLOŽENIE / PARAMETRE :
o

VNÚTORNÁ ČASŤ - vlnovcová hadica z austenitickej nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 316L (1.4404) podľa normy STN
EN 10028, odolná proti ohybu, skrúteniu a tlaku.

o

VONKAJŠIA ČASŤ - samozhášavý poťah z termoplastického PVC žltej farby – ochrana proti chemickým vplyvom
a mechanickému poškodeniu.

o

PRIPOJENIE - koncovka s prevlečnou maticou a vonkajším závitom R 1/2“ a R 3/4“ ISO 7R z uhlíkovej ocele.
Prevlečná matica z uhlíkovej ocele so závitom G 1/2” a G 3/4” a G1” podľa normy ISO 228G.

o

Ploché gumené tesnenie NBR podľa normy STN EN 549 (tesnenie je súčasťou balenia plynovej hadice).

o

Nehorľavý materiál

o

Varianty pripojenia: 1/2” vonkajší závit - 1/2” prevlečná matica
3/4” vonkajší závit - 3/4” prevlečná matica
1” vonkajší závit - 1” prevlečná matica

Certifikát č: 0071/104/2016
Podľa normy EN 10380:2013
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Plynové rozťahovacie hadice FLEXINO PLUS
Plynové rozťahovacie hadice FLEXINO PLUS DN12 - 1/2“ MF /EN 10380:2013/
Kód

PLXPS0150220GL
PLXPS0150600GL
PLXPS0151000GL
PLXPS0151500GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

6,80
7,80
9,50
10,50

1,36
1,56
1,90
2,10

8,16
9,36
11,40
12,60

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

8,50
10,50
13,50
16,50

1,70
2,10
2,70
3,30

10,20
12,60
16,20
19,80

Cena
bez DPH / ks €

DPH 20% / €

Cena s DPH / ks €

15,50
18,50
21,50

3,10
3,70
4,30

18,60
22,20
25,80

DN12 - 1/2" - 130/220 mm
DN12 - 1/2" - 300/600 mm
DN12 - 1/2" - 500/1000 mm
DN12 - 1/2" - 750/1500 mm

Plynové rozťahovacie hadice FLEXINO PLUS DN20 - 3/4“ MF /EN 10380:2013/
Kód

PLXPS0200220GL
PLXPS0200600GL
PLXPS0201000GL
PLXPS0201500GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

DN20 - 3/4" - 130/220 mm
DN20 - 3/4" - 300/600 mm
DN20 - 3/4" - 500/1000 mm
DN20 - 3/4" - 750/1500 mm

Plynové rozťahovacie hadice FLEXINO PLUS DN25 - 1“ MF /EN 10380:2013/
Kód

PLXPS0250600GL
PLXPS0251000GL
PLXPS0251500GL

Svetlosť / Priemer / Dĺžka

DN25 - 1" - 300/600 mm
DN25 - 1" - 500/1000 mm
DN25 - 1" - 750/1500 mm

TechNick, s.r.o., tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162, email: objednavky@technick.sk, www.flexino.eu
TechNick, s.r.o. , výhradné zastúpenie predaja v Slovenskej, Českej a Maďarskej republike
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REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Pre úspešné začatie reklamačného konania je nevyhnutné, spolu s reklamovaným produktom FLEXINO, predložiť aj záručný list a daňový doklad o jeho
zakúpení. Predpokladom pre efektívne posúdenie reklamácie je, že reklamovaný produkt bude bez zjavného vonkajšieho zásahu do svojej konštrukcie.
Ak sa so zakúpeným produktom FLEXINO narába tak, že príde k jeho poškodeniu, ktoré nie je pôvodom od výrobcu alebo dodávateľa,
tak užívateľ stratí všetky práva na záruku.
Predajca a dodávateľ nezodpovedajú za škody vzniknuté na majetku a zdraví osôb, ktoré by vznikli následkom nesprávneho použitia výrobku FLEXINO.
Záruka platí, podľa jednotlivých typov produktu FLEXINO, 10 rokov alebo 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nedodržania montážnych pokynov
a prevádzkových parametrov zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

TVORBA OBJEDNÁVKY A TERMÍNY DODANIA OBJEDNANÉHO TOVARU
Objednávku je potrebné zaslať na dole uvedený emailový kontakt, prípadne potvrdiť telefonicky.
Plynové hadice FLEXINO
 termín dodania pri štandardných objednávkach 1-3 dni

SPÔSOB DOPRAVY
KURIÉROM
ŠPEDIČNOU SPOLOČNOSŤOU
INDIVIDUÁLNE VLASTNOU DOPRAVOU
Cena dopravy zásielok je vždy individuálnou dohodou v závislosti od veľkosti objednávky tovaru.
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TechNick, s.r.o
STARÁ VAJNORSKÁ 39, 831 04 BRATISLAVA
Tel: +421 (905) 604 467, +421 (905) 230 162
EMAIL: OBJEDNAVKY@TECHNICK.SK
WWW.FLEXINO.EU
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