
Kodas Paveikslėlis Modelis Aprašymas
Kaina  be PVM 
Eur

Kaina su PVM 
Eur

5010 M-WRG-S Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba:  (ši 

funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu).  Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, RAL 9010 

1.005,00 € 1.216,05 €

5016-1-0 M-WRG-S/Z-S Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 24 V kontrolės kabeliu. su 15 min. intencyvios ventiliacijos 

galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). 

Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010

1.057,00 € 1.278,97 €

5016-1-1 M-WRG-S/Z-T Vėdinimo įrenginys  su šilumos taupymu sujungimui su 6 mygtukų  sensorine 

panele, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios 

ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio 

valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010

1.057,00 € 1.278,97 €

5016-1-1-1 M-WRG-S/Z-T-F Vėdinimo įrenginys  su šilumos taupymu, sujungimui su 6 mygtukų  sensorine 

panele, su drėgmės valdymo funkcija, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), 

su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su 

bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010

1.155,00 € 1.397,55 €

5016-1-1-2 M-WRG-S/Z-T-FC Vėdinimo įrenginys  su šilumos taupymu, sujungimui su 6 mygtukų  sensorine 

valdymo panele, su drėgmės ir CO2 valdymo funkcija, 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši 

funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, RAL 9010

1.355,00 € 1.639,55 €

5047-00 M-WRG-T/WS 6 mygtukų  sensorinė LED valdymo panelė, spalva - balta. 102,00 € 123,42 €

5047-10 M-WRG-T/ES 6 mygtukų  sensorinė LED valdymo panelė iš nerūdyjančio plieno. 128,00 € 154,88 €

M-WRG Asortimentas
VENTILIACIJA IR REKUPERACIJA SU ŠILUMOS TAUPYMU

Standart modelis (trys vėdinimo greičiai (15/30/60m3/h), ribotos trukmės intensyvus vėdinimas )

Standart modelis (trys vėdinimo greičiai (15/30/60m3/h), ribotos trukmės intensyvus vėdinimas ) su incontRol sensoriniu jutikliu



5478-10 M-WRG-FBH Bevielis valdymo pultas visiems M-WRG modeliams, pagamintiems nuo 

2018m. (Išskyrus S487, S485-TF, S485-TFC modelius). Medžiaga - ABS-PC, 

spalva - balta/pilka, RAL 9010. 

175,00 € 211,75 €

5016-2-2 M-WRG-S/Z-EIB Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas eib sujungimui su KnX inter- 

face (inter - face sąsajos nėra įskaičiuotos), 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši 

funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, RAL 9010.

1.110,00 € 1.343,10 €

5016-2-1 M-WRG-s/Z-24 basic 
unit

Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu,  24V skirtas centrinei kontrolei, pvz. 

naudojant programuojamą valdymą ( jungiklis i komplektą neįskaičiuotas), 3 

greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h),  su 15 min. intencyvios ventiliacijos 

galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). 

Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.

1.104,00 € 1.335,84 €

5016-1-2 M-WRG-S/Z-KNX Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas  KNX universalaus interfeiso 

jungimuisi į KNX tiltą, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. 

intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu 

nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.

1.395,00 € 1.687,95 €

5016-1-2-1 M-WRG-s/Z-KnX-f 
basic unit

Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, su drėgmės valdymo funkcija, skirtas 

KNX universalaus interfeiso jungimuisi į KNX tiltą. 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Pastaba: (ši 

funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, RAL 9010.

1.493,00 € 1.806,53 €

5016-1-2-2 M-WRG-S/Z-KNX-FC Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, su drėgmės ir CO2 valdymo funkcija, 

skirtas KNX universalaus interfeiso jungimuisi į KNX tiltą, 3 greičių 

(15/30/60m³/h) reguliatoriumi, su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. 

Pastaba: (ši funkcija veikia tik su bevieliu nuotolinio valdymo pultu). Medžiaga - 

ABS, spalva - balta, RAL 9010.

1.692,00 € 2.047,32 €

Standart modelis pastatų valdymo sistemoms

Standart modeliai su eib skirti  KNX operacinei plokštei

* Jeigu naudojamos oro slėgio apsaugos, pakartotinam paleidimui gali prireikti išnaujo nustatyti laiką.



5013 M-WRG-S 485* Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei, 3 

greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos 

galimybe. Medžiaga - ABS, spalva - balta, RAL 9010.

1.145,00 € 1.385,45 €

5014-1 M-WRG-S 485-TF* Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei su 

temperatūros ir drėgmės sensoriais, 3 greičių reguliatoriumi (15/30/60m³/h), 

su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Medžiaga - ABS, spalva - balta, 

RAL 9010.

1.242,00 € 1.502,82 €

5014-2 M-WRG-S 485-TFC * Vėdinimo įrenginys su šilumos taupymu, skirtas Rs-485 tinklo plokštei su 

temperatūros,  drėgmės ir CO2 sensoriais, 3 greičių reguliatoriumi 

(15/30/60m³/h), su 15 min. intencyvios ventiliacijos galimybe. Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, RAL 9010.

1.442,00 € 1.744,82 €

5040-03 M-WRG-SUM  3 Keitiklis iš Rs485 į USB, maksimum 250 WRG vienetams per SUM-3 

(sumontuota ant DIN plokštės), pridedama 2 m USB kabelio.
215,00 € 260,15 €

5044-0

M-WRG-TCPC Kompiuteris liečiamu ekranu, su "Windows" operacine sistema kaina sutartinė

5044-4-0 M-WRG-TCW Kompiuterio laikiklis. Medžiaga - aliuminis, spalva - aliuminis 60,00 € 72,60 €

5044-1 M-WRG-TCSL Meltem liečiamos kontrolės pagrindinės programinės įrangos licenzija. kaina sutartinė

5044-2 M-WRG-TCPROG Programinės įrangos ir vartotojo sąsajos RS-485 pritaikymas kaina sutartinė

5044-3 M-WRG-TCINST RS-485 tinklo programinės įrangos montavimas ir pradinis paleidimas kaina sutartinė

* Bacnet pagal pageidavimą

Standart modelis ir aksesuarai skirti  tinklo plokštės (Rs 485) versijai



5364 M-WRG-BR Montavimo rėmelis M-WRG modeliams,  (25mm plotis). Medžiaga - ABS, 

spalva - balta, panaši į RAL 9010. Netinka, jei yra montuojamas antros 

patalpos ventiliavimas.

13,20 € 15,97 €

5045-2 M-WRG-ABK-45 Papildomas 45° ortakių išvedimo priedas, kai vedinimo įrenginys yra 

montuojamas per arti lubų (mažiau nei 30 cm, bet ne arčiau kaip 15 cm nuo 

lubų). Medžiaga - PC, spalva - balta, panaši į RAL 9010.

31,00 € 37,51 €

5430 M-WRG-SN Apsauginis dangtis jungilkliui, montuojamas tik gamykloje, tinka visiems M-

WRG modeliams
7,20 € 8,71 €

5046-00 M-WRG-O/PARM Pasirinkimas: specealaus oro padavimo srauto nustatymai, skirta visiems M-

WRG-S modeliams. Nustatoma tik gamykloje.
5,00 € 6,05 €

5046-10 M-WRG-ON/OF Maitinimo jungiklis, tinka visiems M-WRG modeliams 5,00 € 6,05 €

5478-11 M-WRG-O/ALGH Darbo valandų skaitytuvas, visiems M-WRG modeliams pagamintiems nuo 

2018m.
125,00 € 151,25 €

5046-31 M-WRG-O/EST-1 Pasirinkimas: išorės valdymo įvedimas su integruota laiko laukimo rėle 

(60m3/h - 15min.),  skirta visiems M-WRG modeliams.  (Įrengimas galimas tik 

gamykloje)

12,00 € 14,52 €

5046-32 M-WRG-O/EST-2 Pasirinkimas: išorės valdymo įvedimas su integruota laiko laukimo rėle 

(60m3/h - 1min.),  skirta visiems M-WRG modeliams. (Įrengimas galimas tik 

gamykloje)

12,00 € 14,52 €

5046-50 M-WRG-O/filter FA Standartinio filtro M-WRG-FS pakeitimas antialerginiu filtru M-WRG-FA (tik 

tiekiamam orui)
8,50 € 10,29 €

5046-51 M-WRG-O/filter FK Standartinio filtro M-WRG-FS pakeitimas aktyvios anglies filtru M-WRG-FK (tik 

tiekiamam orui)
20,00 € 24,20 €

5370-1 M-WRG-DB/1 Designframe nuotraukų rėmeliai,  M-WRG Standart modeliams. Medžiaga - 

ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.
54,00 € 65,34 €

5370-2 M-WRG-DB/2 Pasirenkamų nuotraukų rėmelių rinkinys,  M-WRG Standart modeliams. 

Medžiaga - ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.
66,00 € 79,86 €

5370-3 M-WRG-DB/2 Uždengimo panelė lygiu paviršiumi,  M-WRG Standart modeliams. Medžiaga - 

ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010.
19,00 € 22,99 €

Priedai



5571 M-WRG-FS Standartinis filtras  (oro šalinimui ir tiekimui), filtravimo klasė G4 17,00 € 20,00 €

5572 M-WRG-FA Antialerginis filtras (tik oro tiekimui), filtravimo klasė F7 22,00 € 26,00 €

5573 M-WRG-FK Aktyviosios anglies filtras (tik oro tiekimui), filtravimo klasė M6 30,00 € 36,30 €

5373-10 M-WRG-IB-2FB Filtras M-WRG-VS 110-IB modeliui, filtravimo klasė G2, 5 Vnt. 10,00 € 12,10 €

5062 M-WRG-M/AP Paviršinio montavimo šablonų rinkinys su vamzdžiais oro padavimui ir 

ištraukimui d100, 0.5 m 
19,00 € 22,99 €

5322 M-WRG-BS Paviršinio montavimo šablonas 6,00 € 7,26 €

Filtrai ( privaloma du vienetai vienam vėdinimo įrenginiui)

Filtras  M-WRG-VS 110-IB

Standartinis montavimas
Montavimo detalės

Paviršinis montavimas



5050 M-WRG-M Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu 
potinkiniam montavimui (karkasiniams pastatams)

119,00 € 143,99 €

5051 M-WRG-M/MB Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui (tvirtos konstrukcijos pastatams)
128,00 € 154,88 €

5045-5 M-WRG-M/ LGK Įleidžiamas montavimo rinkinys trumpu galu, sumažintu montavimo gyliu. 

Pastaba - minimaliems montavimo matmenims.

7,20 € 8,71 €

5575-5 M-WRG-M/Fü Užpildymo detalė, tinka visoms įmontuojamoms putplasčio dėžėms 9,50 € 11,50 €

5045-5-50 price supplement: M-
WRG-M/ FÜ-GK

Užpildymo detalė, sutrumpinta 7,20 € 8,71 €

5060 M-WRG-PG Šablonas, skirtas montavimui į gipogartoną, skirta visiems įleidžiamiems 

modeliams
7,20 € 8,71 €

5574 M-WRG-LR 50 Vamzdžiai oro padavimui ir išmetimui 2 x 0.5 m - d100 13,20 € 15,97 €

5580 M-WRG-LR 100 vamzdis oro padavimui arba išmetimui 1 x 1 m - d100 13,20 € 15,97 €

Potinkinis montavimas (karkasiniams pastatams)

Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)

Montavimo dalys



5050-21/75 M-WRG-M/FR75/1 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su vienu 75 mm perėjimu lankstaus vamzdžio pajungimui*
170,00 € 205,70 €

5050-22/75 M-WRG-M/FR75/2 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su dviem 75 mm perėjimais lankstaus vamzdžio pajungimui*
204,00 € 246,84 €

5056-50-01/75 M-WRG-M/FRa75 Perėjimas 75 mm lanksčiam vamzdžiui (tik pakeitimui) 42,00 € 50,82 €

5051-21/75 M-WRG-M/MB-
FR75/1

Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su vienu 75 mm perėjimu lankstaus vamzdžio pajungimui*
180,00 € 217,80 €

5051-22/75 M-WRG-M/MB-
FR75/2

Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su dviem 75 mm perėjimais lankstaus vamzdžio pajungimui*
215,00 € 260,15 €

5056-51-01/75 M-WRG-MB/FRa75 Perėjimas 75 mm lanksčiam vamzdžiui (tik pakeitimui) 42,00 € 50,82 €

5365 M-WRG-KA/UP Latakų perėjimas skirtas dviejų patalpų ventiliacijos sistemoms 

montuojamoms su plokščiais latakais arba lanksčiais vamzdžiais. Medžiaga - 

ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010

24,00 € 29,04 €

188342 AE34c plastikinė difuzoriaus dėžutė, 90° DN125 - 2 x DN75 Air Excellent, 

antistatinis ir antibakterinis plastikas, TÜV sertifikatas.
26,00 € 31,46 €

2-kambarių pajungimas su lanksčia vamzdžių sistema

*adapteriai negaminami gamykloje.

Potinkinis montavimas (karkasiniams pastatams)

Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)



5050-11 M-WRG-M/FK1 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su vienu perėjimu plokštiems ortakiams 110 x 54 mm*
157,00 € 189,97 €

5050-12 M-WRG-M/FK2 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su dviem perėjimais plokštiems ortakiams 110 x 54 mm*
178,00 € 215,38 €

5056-50-00 M-WRG-M/FKa Perėjimas plokščiam ortakiui 110 x 54 mm (tik pakeitimui) 26,50 € 32,07 €

5051-11 M-WRG-M/MB-FK1 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su vienu adapteriu plokštiems ortakiams 110 x 54 mm*
168,00 € 203,28 €

5051-12 M-WRG-M/MB-FK2 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su dviem perėjimais plokštiems ortakiams 110 x 54 mm*
187,00 € 226,27 €

5056-51-00 M-WRG-MB/FKA Perėjimas plokščiam ortakiui 110 x 54 mm (tik pakeitimui) 26,50 € 32,07 €

5365 M-WRG-KA/UP Latakų perėjimas skirtas dviejų patalpų ventiliacijos sistemoms 

montuojamoms su plokščiais latakais arba lanksčiais vamzdžiais. Medžiaga - 

ABS, spalva - balta, panaši į RAL 9010

24,00 € 29,04 €

5373 M-WRG-VS 110-IB Universalus adapteris 135 x 135 x 35 mm 19,00 € 22,99 €

*adapteriai negaminami gamykloje.

Montavimo priedai

Potinkinis montavimas (karkasiniams pastatams)

Dviejų kambarių pajungimas su plokščiais ortakiais

Potinkinis montavimas (tvirtos konstrukcijos pastatams)



5159 M-WRG-EFL:/AP Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio 

montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301
127,00 € 153,67 €

5160 M-WRG-EFL/AP-P Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio 

montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, 

spalva balta, panaši į RAL 9016

147,00 € 177,87 €

5512-01 M-WRG-EFL/MHL Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelių montavimo 

šablonas
13,20 € 15,97 €

5574 M-WRG-LR 50 Vamzdžiai oro padavimui ir išmetimui 2 x 0.5 m - d100 13,20 € 15,97 €

5590 M-WRG-FK-F Plokščias ortakis 110 x 54 mm, 1 m 8,50 € 10,29 €

5599 M-WRG-BB Butilo juosta W-50 mm; l-20 m/rulone. (vieno rulono užtenka 10 M-WRG ) 78,00 € 94,38 €

5579-10 M-WRG-RR-FK 90° perėjimas d100 plokščiam ortakiui 110 x 54 mm 13,20 € 15,97 €

5052 M-WRG-M/MB-U2 Montavimo komplektas įleidimui į sieną su apsauginiu dangčiu potinkiniam 

montavimui, su dviem perėjimais plokštiems ortakiams arba lankstiems 

vamzdžiams

193,00 € 233,53 €

Montavimo priedai
Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo sistemos

Montavimo priedai
"pilno slėlimo sienoje"  M-WRG-u2 versija*



5052-10-02 M-WRG-U2 AD/WS Uždanga U² modeliams. Medžiaga - plieninė skarda, spalva - balta panaši į RAL 

9010
72,00 € 87,12 €

5052-90 M-WRG-U2 AK Perėjimų komplektas M-WRG-U2 modeliams montuoti 19,00 € 22,99 €

5591 M-WRG-FK-V Plokščio ortakio jungtis 110 x 54 mm 4,00 € 4,84 €

5056-00/75 M-WRG-FRA75 Lanksčių vamzdžių perėjimas 75 mm plokščio ortakio sistemai 19,00 € 22,99 €

188342 AE34c plastikinė difuzoriaus dėžutė, 90° DN125 - 2 x DN75 Air Excellent, 

antistatinis ir antibakterinis plastikas, TÜV sertifikatas.
26,00 € 31,46 €

5056-30/A M-WRG-FR-TVA Šalinamo oro difuzorius d100. Medžiaga - plienas, spalva - balta 30,00 € 36,30 €

5056-30/Z M-WRG-FR-TVZ Paduodamo oro difuzorius d100. Medžiaga - plienas, spalva - balta 30,00 € 36,30 €

6150AE34c AE34c lankstus apvalus PE ortakis Air Excellent DN75/63 mm, su lygiu 

antistatiniu ir antibakteriniu vidiniu paviršiumi, TÜV sertifikatas, 50 m rulonas
156,00 € 188,76 €

*gali būti montuojama ir karkasiniuose pastatuose, tačiau ar tokia galimybė yra turi būti nustatoma vietoje.

Pajungimo priedai u2 versijai

Priedai
Lanksčių vamzdžių sistema



188391 AE34c fiksavimo žiedas lanksčiam ortakiui DN75 (10 vnt.) 10,00 € 12,10 €

610004ST0 Sandarinimo tarpinė ST 75, Ø 75 mm ortakiams (pakuotė 10 vnt.) 20,00 € 24,20 €

188173 AE34c plastikinė 90° alkūnė DN75 Air Excellent 9,00 € 10,89 €

188350 AE34c plastikinė jungtis DN75 Air Excellent 5,00 € 6,05 €

5056-31-00 M-WRG-LGR Oro padavimo ir išmetimo grotelės d100. Medžiaga - plastikas, spalva - balta 5,00 € 6,05 €

5579-10 M-WRG-RR-FK 90° perėjimas d100 plokščiam ortakiui 110 x 54 mm 13,20 € 15,97 €

5580 M-WRG-LR 100 vamzdis oro padavimui ir išmetimui 1 x 1 m - d100 13,20 € 15,97 €

5581 M-WRG-RR-V Vamzdžio mova d100 4,00 € 4,84 €

5582 M-WRG-RR-B 90° vamzdžio  d 100 alkūnė, v/v 8,50 € 10,29 €

Priedai
Vamzdžiai ir plokšti ortakiai



5583 M-WRG-RR-RH Vamzdžio laikiklis d100 (2 vnt. Pakuotėje) 5,00 € 6,05 €

5590 M-WRG-FK-F Plokščias ortakis 110 x 54 mm, 1 m ilgis 8,50 € 10,29 €

5591 M-WRG-FK-V Plokščio ortakio mova 110 x 54 mm 4,00 € 4,84 €

5592 M-WRG-FK-B Plokščio ortakio horizontali 90° mova, v/v 10,76 € 13,02 €

5593 M-WRG-FK-W Plokščio ortakio vertikali 90° mova, v/v 8,50 € 10,29 €

5594 M-WRG-FK-Ü Perėjimas tiesus iš vamzdžio d100 į plokščią ortakį 110 x 54 mm 9,50 € 11,50 €

5595 M-WRG-FK-FH Plokščio ortakio laikiklis 110 x 54 mm, be tvirtinimo varžtų 3,00 € 3,63 €

5375-00 M-WRG-FSA long Perėjimas, skirtas dviejų plokščių ortakių sujungimui 5,00 € 6,05 €

5374 M-WRG-KA-V2 Perėjimas į plokščus ortakius, skirtas 2 patalpų vėdinimo sistemoms,  14,50 € 17,55 €

5150 M-WRG-ES Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis 

plienas 1.4301
121,00 € 146,41 €

5150-1 M-WRG-ES/SD Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo 

triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301
142,00 € 171,82 €

5153 M-WRG-ES-P Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis 

plienas 1.4301, spalva -  balta, panaši į RAL 9016
142,00 € 171,82 €

Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo uždengimo elementai



1188136 M-WRG-ES-P/SD Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo 

triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į  RAL 

9016

160,00 € 193,60 €

5153-10 M-WRG-ES-PK Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės. Medžiaga - nerudyjantis 

plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į  RAL 9016
142,00 € 171,82 €

5153-11 M-WRG-ES-PK/DS Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelės su padidinta apsauga nuo 

triukšmo. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, spalva - balta, panaši į  RAL 

9016

160,00 € 193,60 €

5152 M-WRG-ESR (set = 2 
x)

Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - 

nerudyjantis plienas 1.4301
100,00 € 121,00 €

5154 M-WRG-ESR-p (set = 
2 x)

Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - 

nerudyjantis plienas 1.4301, spalva -  balta, panaši į RAL 9016
121,00 € 146,41 €

5155 M-WRG-ESR-RO (set 
= 2 x)

Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - 

nerudyjantis plienas 1.4301
125,00 € 151,25 €

5156 M-WRG-ESR-RO-P 
(set = 2 x)

Lauko sienos oro paėmimo ir išmetimo grotelių komplektas (2 vnt.). Medžiaga - 

nerudyjantis plienas 1.4301, spalva -  balta, panaši į RAL 9016
155,00 € 187,55 €

5163 M-WRG-ESG/AP Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio 

montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301
123,00 € 148,83 €

5164 M-WRG-ESG/AP-P Lauko sienos lango angokraščio oro padavimo ir išmetimo grotelės paviršinio 

montavimo vėdinimo įrenginiams. Medžiaga - nerudyjantis plienas 1.4301, 

spalva balta, panaši į RAL 9016

145,00 € 175,45 €

Meltem įgaliotas atstovas Lietuvoje UAB "Ventuvis"

Ligoninės g. 9, Kaišiadorys

Tel.: +370 616 78177, info@ventuvis.com

www.ventuvis.com

 


