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CDP040F CLEARFLOW CF40 EVOLUTION Preplachovacie čerpadlo pre domáce vykurovacie systémy (do 25 radiátorov)                                                                                    1 775 € 

CDP090F CLEARFLOW CF90 QUANTUM2
Preplachovacie čerpadlo pre domáce  a komerčné vykurovacie systémy (40-50 
radiátorov)

                                                                                   2 185 € 

CDP210F CLEARFLOW CF210 TITAN
Vysoko výkonné preplachovacie čerpadlo pre komerčné vykurovacie systémy 
(nad 50 radiátorov)

                                                                                   2 765 € 

CDP020 Scalebreaker C20 Odvápňovacie čerpdalo na odstraňovanie vodného kameňa a hrdze                                                                                        954 € 

CDP040 Scalebreaker C40 Odvápňovacie čerpdalo na odstraňovanie vodného kameňa a hrdze                                                                                    1 676 € 

CDP090 Scalebreaker C90 Odvápňovacie čerpdalo na odstraňovanie vodného kameňa a hrdze                                                                                    2 136 € 

C210 Scalebreaker C210 TITAN Odvápňovacie čerpdalo na odstraňovanie vodného kameňa a hrdze                                                                                    2 699 € 

MI060 CombiHeat heater 3kW ohrievacia špirála na ohrev vody počas čistenia (príslušenstvo k MI039)                                                                                        682 € 

MI039 CombiMag power flushing filter
Priehľadný magneticky filter na zachytávanie uvoľnených častíc počas 
preplachovania

                                                                                       743 € 

MI074 CombiMag Twin
Dvojitý priehľadný  magneticky filter na zachytávanie uvoľnených častíc počas 
preplachovania

                                                                                   1 160 € 

MI070 CombiMag Dual
Kombinácia MI060 a MI070 (špirála a filter) na účinnejšie čistenie 
vykurovacieho systému - digitálný

                                                                                   1 432 € 

MI012A CP2 circulator pump adaptor
Adaptér na jednoduché pripojenie sa do vykurovacieho systému cez obehové 
čerpadlo

                                                                                       194 € 

KTK017 EcoTestr electronic pH tester Elektronický pH tester vody                                                                                        147 € 

KTK016 EcoTestr electronic TDS tester
Elektronický TDS meter - Kontrola celkového množstva rozpustených pevných 
látok vo vode

                                                                                       151 € 

MI001 IK6 Systemsure injector Dávkovač chemikálie priamo do radiátorov                                                                                        204 € 

MI011 - 2
IK6 Systemsure injector - Adaptor to fit 
filling loop

Adaptér na plniace slučky                                                                                           14 € 

KTK018 Infra red thermometer Infračervený teplomer                                                                                           67 € 

MI063 Maintenance mat
Absorpčná rohož 1350x2000mm pod preplachovacie čerpadlá počas čistenie 
ÚK

                                                                                          72 € 

KTK001 pH paper 5 m Papierová rolka na kontrolu kyslosti a zásaditosti kvapalín                                                                                           17 € 

MI030 Pipestoppers
Rýchly a jednoduchý spôsob zazátkovania potrubia -  2x (15mm, 22mm a 
28mm)

                                                                                          28 € 

MI010 Plate heat exchanger adaptors Adaptér na čistenie doskových výmennikov tepla                                                                                           85 € 

MI038 Pump nut tool
Praktický nástroj na jednoduché pripojenie obehového čerpadla späť do 
systému

                                                                                          31 € 

MI040 Radhammer for SDS drill
Vysiela vysokofrekvenčné vibrácie do radiátorov na účinnejšie uvoľňovanie 
nečistôt počas čistenia vykurovacieho systému

                                                                                          85 € 

KTK035 Refractometer Meranie účinnosti mrazuvzdornej kvapaliny                                                                                        212 € 

KTK032 Systemsure water analysis kit
Testovacia sada, otestujte 6 rôznych parametrov vody, pH, Fe, Cu, Cl, Mb, 
tvrdosť

                                                                                       262 € 

MP005 Sprejova hlava + 1m hadica Na použitie s 5L a 25L bandaskami                                                                                           57 € 

KTK034 Turbidity tube
Kontroluje čírosť vody počas čistenia vykurovacieho systému, čím umožňuje 
sledovanie priebehu čistenia

                                                                                          68 € 

DDSC003 Scalebreaker DSC - 25L bandaska Tekutý čistič pre spaľovacie časti modulárnych kotlov (aplikácia ponorom)                                                                                        160 € 

DDSC001 Scalebreaker DSC - 5L Tekutý čistič pre spaľovacie časti modulárnych kotlov (aplikácia ponorom)                                                                                           31 € 

DLS002 Scalebreaker LS3 - 1L Sprej Čistiaci sprej na kotle pre odstránenie tažkých nánosov korózie                                                                                           16 € 

DLS007 Scalebreaker LS3 - 25L Bandaska Čistiaci sprej na kotle pre odstránenie tažkých nánosov korózie                                                                                        148 € 

DLS006 Scalebreaker LS3 - 5L balenie Čistiaci sprej na kotle pre odstránenie tažkých nánosov korózie                                                                                           34 € 

DSB008 Sootbreaker CDR  (25kg vedro) Čistiací prášok na veľké olejové a uhlové kotle                                                                                        381 € 

DSB002 Sootbreaker CDR - Tuba, dlzka 200mm
Čistiací prášok - použitie na zadymené, lepkavé a mastné nánosy spalín v 
plynových a olejových kotloch (1 tuba na výstupny výkon kotla 30kW Btu)

                                                                                             9 € 

DGS002 Sootbreaker GS - 1L nahradna napln
Čistiací prášok - použitie na zadymené, lepkavé a mastné nánosy spalín v 
plynových a olejových kotloch 

                                                                                          16 € 

DGS006 Sootbreaker GS - 1L sprej s nastavcom
Čistiací prášok - použitie na zadymené, lepkavé a mastné nánosy spalín v 
plynových a olejových kotloch 

                                                                                          46 € 

DGS012 Sootbreaker GS - 25L bandaska
Čistiací prášok - použitie na zadymené a mastné nánosy spalín v plynových a 
olejových kotloch 

                                                                                       183 € 

DGS011 Sootbreaker GS - 5L nahradna napln
Čistiací prášok - použitie na zadymené a mastné nánosy spalín v plynových a 
olejových kotloch 

                                                                                          39 € 

DSB006 Sootbreaker"MAXI" - tuba (500mm)
Čistiací prášok - použitie na zadymené, lepkavé a mastné nánosy spalín v 
plynových a olejových kotloch (1 tuba na výstupny výkon kotla 150 kW Btu)

                                                                                          12 € 

AFX002 Scalebreaker FX - 5L bandaska Roztok na odstránenie nánosov vodného kameňa a hrdze                                                                                           41 € 

Príslušenstvo pre čistenie vykurovacích systémov
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AFX004 Scalebreaker FX - 10L bandaska Roztok na odstránenie nánosov vodného kameňa a hrdze                                                                                           84 € 

AHD002 Scalebreaker HD - 5L bandaska Extra silný roztok na odstránenie nánosov vodného kameňa a hrdze                                                                                           36 € 

ACG002 Scalebreaker CG - 2.5kg vedro Potravinárske kryštály na odstránenie vodného kameňa                                                                                           34 € 

ACG003 Scalebreaker CG - 15kg vedro Potravinárske kryštály na odstránenie vodného kameňa                                                                                        183 € 

ANC0012 Neutralising Crystals - tuba Pre neutralizáciu chémie rady Scalebreaker                                                                                              4 € 

ANC004 Neutralising Crystals - 2.5kg vedro Pre neutralizáciu chémie rady Scalebreaker                                                                                           16 € 

ANC005 Neutralising Crystals - 15kg vedro Pre neutralizáciu chémie rady Scalebreaker                                                                                           76 € 

ANL002 Neutralising Liquid - 1L Pre neutralizáciu chémie rady Scalebreaker                                                                                              9 € 

ANL004 Neutralising Liquid - 5L Pre neutralizáciu chémie rady Scalebreaker                                                                                           37 € 

N/A ZNI BOOSTER INHIBITOR
Inhibítor pre použitie na odstránenie vodného kameňa pozinkovanej ocele s 
kryštálmi SCALEBREAKER SR

 N/A 

AFB002 Foambreaker - 1L Kvapalina obmedzujúca penenie                                                                                           39 € 

BDM007 Systemsafe-DM - 0,5 L
Protektor / Inhibitor, ochranná kvapalina vykurovacích systémov proti 
korozii a vodnému kameňu

                                                                                         23  € 

BDM008 Systemsafe-DM - 10L
Protektor / Inhibitor, ochranná kvapalina vykurovacích systémov proti 
korozii a vodnému kameňu

                                                                                      354  € 

KTK020 Systemsafe-DM Test kit
Testovacia sada na meranie koncentrácie protektora vo vykurovacom 
systéme

                                                                                         90  € 

BSH007 System-Hush - 0,5L
ph neutrálny prostriedok na elimináciu hlučnosti kotlov spôsobený nánosom 
vodného kameňa

                                                                                         22  € 

BSH008 System-Hush - 10L
ph neutrálny prostriedok na elimináciu hlučnosti kotlov spôsobený nánosom 
vodného kameňa

                                                                                      304  € 

BSS002 Systemseal - 0,5L Utesňovač malých únikov vo vykurovacích a chladiacích systémoch                                                                                          26  € 

BSS004 Systemseal - 10L Utesňovač malých únikov vo vykurovacích a chladiacích systémoch                                                                                       479  € 

BSB002
SystemSafe Bio 0,5L

Vysoko výkonný biocíd pre podlahové vykurovanie proti bakteriam a riasam- 
pre 200 L system

                                                                                         30  € 

BSB003
SystemSafe Bio 10litre Drum 

Vysoko výkonný biocíd pre podlahové vykurovanie proti bakteriam a riasam- 
pre 4000 L system

                                                                                      499  € 

BOD002 Kamsperse - 5L Vo vode rozpustný odmasťovač na odstránenie oleja a mazív                                                                                          59  € 

BOD003 Kamsperse - 25L Vo vode rozpustný odmasťovač na odstránenie oleja a mazív                                                                                       238  € 

BFZ003 Freezbreaker LT - 5L Nemrznúca kvapalina pre vykurovacie a chladiace systémy až do -32°C                                                                                          75  € 

BFZ004 Freezbreaker LT - 25L Nemrznúca kvapalina pre vykurovacie a chladiace systémy až do -32°C                                                                                       350  € 

BFZ005 Freezbreaker LT - 200L Nemrznúca kvapalina pre vykurovacie a chladiace systémy až do -32°C                                                                                   2 057  € 

BIC002 Systemsafe-IC - 5L
Protektor / Inhibitor, ochranná kvapalina veľkých a komerčných vykurovacích 
systémov proti korozii a vodnému kameňu - nie na hliník

                                                                                         71  € 

BIC003 Systemsafe-IC - 25L
Protektor / Inhibitor, ochranná kvapalina veľkých a komerčných vykurovacích 
systémov proti korozii a vodnému kameňu - nie na hliník

                                                                                      332  € 

KTK015 Systemsafe-IC Test kit Testovacia sada na meranie koncentrácie inhibítora vo vykurovacom systéme                                                                                          74  € 

BSH007 System Pre-Clean - 0,5 L Čistiaci prostriedok vykurovacích systémov pred ich uvedením do prevádzky                                                                                          21  € 

BSH008 System Pre-Clean - 10L Čistiaci prostriedok vykurovacích systémov pred ich uvedením do prevádzky                                                                                       304  € 

BHF004 Hyper-Flush - 0,5 L
pH neutrálny čistiaci prostriedok vykurovacích systémov, odtraňuje hrdzu a 
kal

                                                                                         23  € 

BKS005 Hyper-Flush 10L
pH neutrálny čistiaci prostriedok vykurovacích systémov, odtraňuje hrdzu a 
kal

                                                                                      312  € 

BFX202 POWERFLUSH FX2 - 5L bandaska Čistiaca kvapalina vykurovacích systémov, rozpúšťa kal a vodný kameň                                                                                          51  € 

BFX206 POWERFLUSH FX2 - 10L bandaska Čistiaca kvapalina vykurovacích systémov, rozpúšťa kal a vodný kameň                                                                                          95  € 

BFX205 
POWERFLUSH FX2 & Neutralising 
Crystals

1 x 2.5L FX2 + 1 tuba  neutralizačných kryštálov                                                                                          34  € 

ASR002 Scalebreaker SR - 2.5kg vedro Kryštály na odstránenie usadenín vodného kameňa                                                                                          32  € 

ASR003 Scalebreaker SR - 15kg vedro Kryštály na odstránenie usadenín vodného kameňa                                                                                       174  € 

Úprava vody vykurovacích systémov

Čistiace prostriedky na preplachovanie vykurovacích systémov

MAROX s.r.o. Klincová 37, Bratislava 
82108

info@marox.sk
+421 905 456 049 , +421 908 208 565 

Ceny su bez DPH a dopravy
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