
8.1
Obowiązujący od dnia 22.04.2022

1. Materiał: Obrzeża kołnierzowe profilowe są z

blachy  stalowej.  Standardowo  są

ocynkowane  lub  wykonane  z  blachy

nierdzewnej. Ponad standardowo oferujemy

obrzeża dodatkowo uszczelniane wkładką z

masy  terostatowej  (wersja  II)  dla  klasy

szczelności  B  i  C.  Naroża  kołnierzowe

wykrawane i tłoczone są z blachy stalowej.

Standardowo  są  ocynkowane,  lub

wykonywane z blachy nierdzewnej.

Nazwa wyrobu Jednostka Cena w PLN 

Profil ocynkowany P-20 mb 10,0

Profil ocynkowany P-30 mb 12,0

Profil ocynkowany P-40 mb 20,0

Profil nierdzewny P-20 mb 35,0

Profil nierdzewny P-30 mb 38,0

Naroże ocynkowane S-20 szt. 1,0

Naroże ocynkowane S-30 szt. 1,6

Naroże ocynkowane S-40 szt. 5,0

Naroże nierdzewne S-20 szt. 6,0

Naroże nierdzewne S-30 szt. 12,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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PROFILE I NAROŻNIKI
do połączeń 



8.2
Obowiązujący od dnia 01.05.2021

1. Materiał:  blacha  stalowa  ocynkowana  lub

czarna malowana farbą ochronną, mogą być

również wykonane z kątownika.

2. Stosowane  są  do  połączeń  przewodów

kołowych lub do montażu wentylatorów.

3. Cena w PLN/szt.

Średnica 
Dn [mm]

z blachy o gr. 2 mm

100 24

160 29

200 37

250 44

315 47

400 52

450 60

500 63

630 77

800 113

1000 146

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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KOŁNIERZ OKRĄGŁY 
typ BI

Z blachy



8.3
Obowiązujący od dnia 21.04.2022

1. Elementy  zawieszeń

stosowane  są  przy

montażu  instalacji

wentylacyjnej  i

klimatyzacyjnej o przekroju

prostokątnym  jak  i

okrągłym.

Nazwa wyrobu Jednostka
Cena w
PLN/szt. 

                          Zawieszki i elementy zawieszeń
Zawieszka typ „L” z amortyzatorem kpl. 2,7
Zawieszka typ Z z amortyzatorem kpl. 2,7
Zawieszka typ V z amortyzatorem kpl. 3,2
Zawieszka typ E (do 400 kg) szt. 42,0
Amortyzator z podkładką szt. 1,5

                          Pręty gwintowane
Pręt gwintowany       M6 x 2000 szt. 7,5
Pręt gwintowany       M8 x 2000 szt. 8,0
Pręt gwintowany       M10 x 2000 szt. 14,0

                          Łączniki do pręta i tuleje kotwiące
Łącznik do pręta       M6 szt. 0,8
Łącznik do pręta       M8 szt. 0,9
Łącznik do pręta       M10 szt. 1,6
Tuleja kotwiąca         M6 x 30 szt. 1,1
Tuleja kotwiąca         M8 x 30 szt. 1,2
Tuleja kotwiąca         M10 x 40 szt. 1,5

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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8.3
Obowiązujący od dnia 21.04.2022

1. Elementy  zawieszeń stosowane

są  przy  montażu  instalacji

wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o

przekroju  prostokątnym  jak  i

okrągłym.

Nazwa wyrobu Jednostka
Cena w
PLN/szt. 

                           Klamry montażowe
Klamra zaciskowa M8 szt. 1,0
Klamra montażowe (kowadełko)      M6 szt. 7,0
Klamra montażowe (kowadełko)      M8 szt. 8,0
Klamra montażowe (kowadełko)      M10 szt. 10,0
Klamra montażowe (kowadełko)      M12 szt. 14,0

                          Taśmy montażowe perforowane i uszczelki
Taśma montażowa perforowana 25 x 0,75   25 mb mb 2,2

                             Elementy uszczelniające
Uszczelka samoprzylepna 15x4 TS-NA mb 0,7
                         Łączniki elastyczne
Łącznik elastyczny PCV   50 mb 35/60/35 mb 14,0
Łącznik elastyczny PCV   50 mb 45/60/45 mb 15,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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8.4
Obowiązujący od dnia 01.05.2021

1. Gwoździe służą do montażu i mocowania izolacji

termicznej, akustycznej do powierzchni przewodów

wentylacyjnych.

Nazwa wyrobu Jednostka Cena w
PLN/szt. 

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  25 mm 100 szt. 29

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  32 mm 100 szt. 30

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  44 mm 100 szt. 33

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  51 mm 100 szt. 39

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  63 mm 100 szt. 41

Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L=  89 mm 100 szt. 48

Gwoździe  zgrzewalne       L=  25 mm 1000 szt. 35

Gwoździe  zgrzewalne       L=  32 mm 1000 szt. 39

Gwoździe  zgrzewalne       L=  44 mm 1000 szt. 47

Gwoździe  zgrzewalne       L=  51 mm 1000 szt. 61

Gwoździe  zgrzewalne       L=  63 mm 1000 szt. 69

Gwoździe  zgrzewalne       L=  76 mm 1000 szt. 85

Gwoździe  zgrzewalne       L=  89 mm 1000 szt. 94

Gwoździe  zgrzewalne       L=105 mm 1000 szt. 146

Blaszki do gwoździ zgrzewalnych EC-30 1000 szt. 78

Kapturek do gwoździ samoprzylepnych 1000 szt. 59

Kapturek do gwoździ zgrzewalnych 1000 szt. 59

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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ELEMENTY ZAMOCOWAŃ
wełny mineralnej



8.5
Obowiązujący od dnia 01.05.2021

1. Taśma  aluminiowa  gładka:  służy  do  łączenia

materiałów izolacyjnych ciepło i  zimnochronnych

(-5° do +90°C) oraz izolacji akustycznej.

2. Taśma aluminiowa  zbrojona:  służy  do  łączenia

materiałów izolacyjnych ciepło i zimnochronnych (-

5° do +90°C) oraz akustycznej.

3. Taśma  tkaninowa:  służy  do  izolacji  łączeń

przewodów wentylacyjnych SPIRO  (do +80°C).

4. do zaklejania z wierzchu miejsc zakładu folii

wiatro i paroizolacyjnej.

Nazwa wyrobu Jednostka Cena w
PLN/szt. 

Taśma aluminiowa gładka                              50 mm / 45 m 1 szt. 15,0

Taśma aluminiowa gładka                              75 mm / 45 m 1 szt. 22,0

Taśma aluminiowa gładka do 200ºC              75 mm / 45 m 1 szt. 55,0

Taśma aluminiowa gładka                            100 mm / 45 m 1 szt. 36,0

Taśma aluminiowa zbrojona                           50 mm / 45 m 1 szt. 24,0

Taśma aluminiowa zbrojona                           75 mm / 45 m 1 szt. 36,0

Taśma aluminiowa zbrojona                         100 mm / 45 m 1 szt. 47,0

Taśma tkaninowa DUCK TAPE                       50 mm / 50 m 1 szt. 25,0

Taśma aluminiowa gładka                              75 mm / 100 m 1 szt. 62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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TAŚMY SAMOPRZYLEPNE
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8.6
Obowiązujący od dnia 01.05.2021

1. Obejmy mają zastosowanie przy montażu

przewodów  SPIRO  w  instalacjach

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

2. Opaski  służą  do  zaciskania  rur

elastycznych na złączkach.

3. Cena w PLN/szt.

Średnica
rury Dn [mm]

Obejma do rur SPIRO 

80 6,5
100 7,5
125 8,5
160 11,0
200 12,0
250 14,0
315 16,0
355 19,0
400 22,0
450 34,0
500 36,0
630 46,0
800 55,0
1000 61,0

Średnica
rury Dn [mm]

Opaska zaciskowa do rur EUROFLEX

75 / 95 2,2
  90 / 110 2,6
105 / 120 2,8
125 / 140 2,9
145 / 160 3,5
160 / 175 4,4
200 / 215 5,5
245 / 260 5,8
315 / 330 6,8
345 / 360 6,8

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
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OBEJMY do rur SPIRO       
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