
PAKIET NR 2

L.p. Nazwa asortymentu Ilo ść

Jedn. 
miary

Cena jed. 
Netto Warto ść netto VAT % Warto ść brutto

Produc
ent

Model 
nr. kat.

1.
Zawór napełniający do dolnopłuka gwint podłączeniowy 
wężyka 1/2" 50 szt. -  zł               23% -  zł               

2.
Zawór napełniający do dolnopłuka gwint podłączeniowy 
wężyka 3/8" 50 szt. -  zł               23% -  zł               

3.
Wężyk gumowy w oplocie stalowym, podłączeniowy  do 
dolnopłuka 3/8" x 1/2" długość 50 cm +/-5 cm 20 szt. -  zł               23% -  zł               

4.
Wężyk gumowy w oplocie stalowym, podłączeniowy  do 
dolnopłuka 1/2" x 1/2" długość 50 cm +/-5 cm 20 szt. -  zł               23% -  zł               

5.
Wężyk gumowy w oplocie stalowym, podłączeniowy  do 
dolnopłuka 3/8" x 3/8" długość 50 cm +/-5 cm 10 szt. -  zł               23% -  zł               

6.
Wężyk gumowy w oplocie stalowym, podłączeniowy  do 
dolnopłuka 1/2" x 1/2" długość 80 cm +/-5 cm 4 szt. -  zł               23% -  zł               

7.
Zawór kątowy kulowy pokrętło metalowe lub plastikowe  
1/2" x 1/2" z filtrem 10 szt. -  zł               23% -  zł               

8.
Zawór kątowy kulowy pokrętło metalowe lub plastikowe  
1/2" x 3/8" z filtrem 15 szt. -  zł               23% -  zł               

9.
Zawór spustowy z funkcją start/stop średnica 25-30 do 
kompaktu WC 20 szt. -  zł               23% -  zł               

10.
Zawór napełniający do dolnpułka podtynkowego typu 
"GEBERIT" 3/8" 2 szt. -  zł               23% -  zł               

11. Przycis spustowy podwójny do dolnpuka "GEBERIT" 2 szt. -  zł               23% -  zł               

12.
Lejek gumowy/lub redukcja gumowa do podłączenia rury 
spustowej do miski sedesowej WC 10 szt. -  zł               23% -  zł               

13.
Deska sedesowa typu S10 wykonana z polietylenu kolor 
biały w komplecie śruby montażowe 25 szt. -  zł               23% -  zł               

14.
Deska sedesowa typu S11 wykonana z polietylenu kolor 
biały w komplecie śruby montażowe 25 szt. -  zł               23% -  zł               

15. Śruby do montażu desek WC kątowe lub proste S10 20 szt. -  zł               23% -  zł               

16. Rura odpływowa do WC 110 mm giętka typ "harmonijka" 20 szt. -  zł               23% -  zł               
17. Śruby do mocowania muszli WC do podłoża 40 szt. -  zł               23% -  zł               
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18. Śruby do mocowania muszli WC do ściany 10 szt. -  zł               23% -  zł               
19. Automat spłukujący 3/4" kolor biały lub chrom 5 szt. -  zł               23% -  zł               

20.
WCkompakt, odpływ dolny lub tylny w komplecie deska 
sedesowa 10 szt. -  zł               23% -  zł               

21.
Miska sedesowa WC wisząca w komplecie deska 
sedesowa 2 szt. -  zł               23% -  zł               

22. Dolnopłuk biały, wyposażony w funkcję START-STOP. 2 szt. -  zł               23% -  zł               
23. Wąż do prysznica kolor srebrny dł. 150 cm +/-5 cm 60 szt. -  zł               23% -  zł               

24.
Słuchawka do prysznicowa plastikowa, kolor srebrny 
dopasowana do oferowanego węża prysznicowego 60 szt. -  zł               23% -  zł               

25.
Drążek przesuwny do słuchawki prysznicowej z rgulowaną 
wysością kolor srebrny długość 50cm +/- 10 cm 10 szt. -  zł               23% -  zł               

26. Uchwyt do słuchawki prysznicowej bez regulacji wysokości 10 szt. -  zł               23% -  zł               

27.

Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wyposażona 
w sitko, regulator ceramiczny, monaż jednootworowy w 
komplecie wężyki do podłączenia 5 szt. -  zł               23% -  zł               

28.

Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa 
wyposażona w sitko, regulator ceramiczny, monaż 
jednootworowy w komplecie wężyki do podłączenia 2 szt. -  zł               23% -  zł               

29.
Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa wyposażona 
w sitko, regulator ceramiczny 2 szt. -  zł               23% -  zł               

30.
Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa 
wyposażona w sitko, regulator ceramiczny 2 szt. -  zł               23% -  zł               

31.
Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa wyposażona 
w wąż i słuchawkę prysznicową, regulator ceramiczny 2 szt. -  zł               23% -  zł               

32.
Głowica 1/2" do baterii wykonana z mosiądzu, uszczelka 
gumowa, do wyboru damska lum męska 80 szt. -  zł               23% -  zł               

33.
Głowica 3/8" do baterii podgrzewacza wody typ DAFI 
plastikowa 10 szt. -  zł               23% -  zł               

34.
Pokrętło do głowicy 1/2 " oznaczone do wody zimnej lub do 
wody ciepłej 40 szt. -  zł               23% -  zł               

35. Regulator do baterii 35 mm niski 40 szt. -  zł               23% -  zł               
36. Regulator do baterii 35 mm wysoki 10 szt. -  zł               23% -  zł               



37. Regulator do baterii 40 mm wysoki 5 szt. -  zł               23% -  zł               
38. Regulator do baterii 40 mm niski 5 szt. -  zł               23% -  zł               

39.

Syfon umywalkowywykonany z polipropylenu odporny na 
temperaturę do 80 st. C dł. 18 cm +/- 2cm kolor biały w 
komplecie korek. 40 szt. -  zł               23% -  zł               

40. Perlator do baterii gwint M-24 lub M-22 20 szt. -  zł               23% -  zł               

41.

Półsyfon umywalkowy harmonijkowy. Syfon rozciąga się, 
zachowuje kształt i nadaną mu formę. Długość minimalna 
od 20 cm, a maksymalna do 60 cm. Syfon wykonany z 
białego polipropylenu. 10 szt. -  zł               23% -  zł               

42.

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy wykonany z 
polipropylenu odporny na temperaturę do 80 st. C kolor 
biały w komplecie korek 5 szt. -  zł               23% -  zł               

43.

Syfon zlewozmywakowy podwójny wykonany z 
polipropylenu odporny na temperaturę do 80 st. C kolor 
biały w komplecie korek. 5 szt. -  zł               23% -  zł               

44.
Wylewka do baterii jednouchwytowej typ "S" dł 160mm +/- 
10 mm 4 szt. -  zł               23% -  zł               

45.
Wylewka do baterii jednouchwytowej typ "C" dł 160mm +/- 
10 mm 4 szt. -  zł               23% -  zł               

46.
Wylewka do baterii jednouchwytowej typ "S" dł 250mm +/- 
10 mm 2 szt. -  zł               23% -  zł               

47.
Wylewka do baterii jednouchwytowej typ "C" dł 250mm +/- 
10 mm 2 szt. -  zł               23% -  zł               

48. Weżyki do podłączenia baterii dł 50-60 cm gwint M-10 10 szt. -  zł               23% -  zł               
49. Śruby do mocowania umywalki M8/120mm 10 szt. -  zł               23% -  zł               
50. Umywalka ceramiczna biała szerkość 55 cm 4 szt. -  zł               23% -  zł               
51. Silikon sanitarny bakteriobójczy biały 310 ml 20 szt. -  zł               23% -  zł               
52. Pakuły -konopie lniane warkocz 100 g 5 szt. -  zł               23% -  zł               

53.
Taśma teflonowa mała naprawcza do uszczelniania 
zaworów, gwintów kolor biały 15 szt. -  zł               23% -  zł               

54.
Pasta hedrauliczna uszczelnianie metalowych połączeń 
gwintowych w instalacjach wodnych i C.O op. 65 gr 5 szt. -  zł               23% -  zł               

55. Zawór kulowy 1/2" PN10 4 szt. -  zł               23% -  zł               
56. Rura PCV 32 mm biała dł 0,5m wyp. w uszczelkę 4 szt. -  zł               23% -  zł               



57.
Kolano PCV 32mm białe różne kąty  90 67 45 30 15 stopni 
wyposażone w uszczelkę 5 szt. -  zł               23% -  zł               

58. Rura PCV 32 mm biała dł 1m wyp. w uszczelkę 3 szt. -  zł               23% -  zł               

59.
Trójnik PCV 32mm białe różne kąty wyposażone w 
uszczelkę 3 szt. -  zł               23% -  zł               

60. Korek PCV 32mm biały 3 szt. -  zł               23% -  zł               
61. Rura PCV 50 mm dł 0,5m wyp. w uszczelkę 3 szt. -  zł               23% -  zł               
62. Rura PCV 50 mm dł 1m wyp. w uszczelkę 4 szt. -  zł               23% -  zł               

63.
Kolano PCV 50mm różne kąty  90 67 45 30 15 stopni 
wyposażone w uszczelkę 3 szt. -  zł               23% -  zł               

64. Trójnik PCV 50mm różne kąty wyp. w uszczelkę 4 szt. -  zł               23% -  zł               
65. Redukcja z 50mm na 32 mm 2 szt. -  zł               23% -  zł               
66. Korek PCV 50mm 4 szt. -  zł               23% -  zł               
67. Zasłonka prysznicowa PCV o grubości 15 szt. -  zł               23% -  zł               
68. Drążek prysznicowy rozporowy do 1,8m 15 szt. -  zł               23% -  zł               
69. Kółko-uchwyt do zasłonki prysznicowej 120 szt. -  zł               23% -  zł               
70. Korek 1/2 cal ocynk 6 szt. -  zł               23% -  zł               
71. Korek 3/4 cal ocynk 6 szt. -  zł               23% -  zł               
72. Przepływowy ogrzewacz wody typu "DAFI" 1 szt. -  zł               23% -  zł               
73. Korek 1 cal ocynk 6 szt. -  zł               23% -  zł               

Razem -  zł            -  zł            


