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Opis Galeria zdjęć Kontakt
Elementy zestawu:
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zawór UNIFLEX (symbol: 2511 501 1005) - WCF
wężyk 1500 mm (symbol: 93 V 4020 1500)
wężyk 1200 mm (symbol: 93 V 2020 1200)
wężyk 1000 mm ( symbol 93 V 4020 1000 )

●
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wylewka UNIFLEX 53 mm (symbol: 2511 111 8105) - WCF
wylewka UNIFLEX 53 mm ( symbol: 2511 114 8106 ) zwrotna - WCR
złączka [0-20 mm] (symbol: 1521036)
kolanko 90 stopni (symbol: 1521052)
flansza (symbol: 15211789)

MEDIA: WCF/WCR (woda lodowa z zaworem zwrotnym)
Cena w walucie EURO NETTO za komplet.
Strona producenta: www.broen.com
więcej

Nazwa:

Zestaw UNIFLEX do dygestorium, woda lodowa

Adres:

LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail:

labro@labro.com.pl

Oceń prezentację:
(0.00/5)

wstecz
Informacje dnia: Tak się nie odchudzaj! Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle Wykryto
czarną dziurę o "niemożliwej" masie Planszówki a sprawność umysłu Gdy rośnie zanieczyszczenie
powietrza, w szpitalach przybywa pacjentów Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja trwa do 8
grudnia Tak się nie odchudzaj! Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle Wykryto czarną dziurę o
"niemożliwej" masie Planszówki a sprawność umysłu Gdy rośnie zanieczyszczenie powietrza, w
szpitalach przybywa pacjentów Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja trwa do 8 grudnia Tak się
nie odchudzaj! Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle Wykryto czarną dziurę o "niemożliwej"
masie Planszówki a sprawność umysłu Gdy rośnie zanieczyszczenie powietrza, w szpitalach
przybywa pacjentów Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja trwa do 8 grudnia
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