


We supply HVACR solutions
R Wholesale
R Distribution in Poland
R Production of ventilation supplies
R Professional technical advising
R Supply of investments

Since 2004 SCROL has been active on the HVACR 
market, supplying products to both domestic and 
international markets. We offer attractive wholesale 
prices, a wide portfolio of products, professional 
technical advice and we are able to supply a wide 
range of products and services to the investors. We 
are direct distributor of many well-known brands; 
moreover we produce in Poland our own ventilation 
supplies. We stress practical knowledge and 
expertise. The core of our company is a team of 
experienced specialists. We are also an exclusive 
distributor for RIGEL, SODECA and ATISA.

Above all we are able to offer a complete package: 
production, sales, distribution as well as professional 
advise of our engineers and specialists. Our know 
how is complemented with a very wide offer of 
products, sales representatives all over Poland and 
always competitive prices. In SCROL you will find 
everything needed for your ventilation-air-
conditioning system, from devices all the way to 
mounting elements. We take great pride in supplying 
only high quality products, all our products and 
devices are tested, certified according to EU norms 
and come with a warranty. Thanks to our expertise 
we are able to tackle even difficult and challenging 
projects. Our own distribution channels and our own 
production facility allow us to offer very competitive 
prices.

ü Very wide offer of products
ü Sales representatives all over Poland
ü Competitive prices

Who are we and what do we do?

Why us?

We welcome your inquires!

Dostarczamy rozwiązania HVACR
R sprzedaż hurtowa
R dystrybucja w Polsce
R produkcja galanterii wentylacyjnej
R profesjonalne doradztwo techniczne
R zaopatrzenie inwestycji

Jako SCROL już od 2004 roku działamy w branży 
HVACR -  za jmujemy s ię  profes jona lnym 
zaopatrzeniem polskiego i zagranicznego rynku 
wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Oferujemy 
sprzedaż hurtową na atrakcyjnych warunkach, 
zapewniamy szeroki zakres oferty, profesjonalne 
doradztwo techniczne i kompleksowe zaopatrzenie 
inwestycji. Prowadzimy bezpośrednią dystrybucję 
uznanych producentów oraz produkujemy własną 
galanterię wentylacyjną (posiadamy produkcję 
w Polsce). Stawiamy na praktyczną wiedzę 
i umiejętności naszych ludzi - trzonem naszej firmy 
jest kadra doświadczonych i wykwalifikowanych 
specjalistów. Jesteśmy również wyłącznym 
dystrybutorem na terenie Polski marek RIGEL, 
SODECA i ATISA.

Przede wszystkim kompleksowa obsługa - produkcja, 
sprzedaż, dystrybucja i dostęp do fachowej kadry 
inżynierów pod jednym adresem. Naszą obsługę 
świetnie uzupełnia bardzo szeroka oferta 
produktowa, przedstawiciele w całym kraju oraz 
zawsze konkurencyjne ceny. Znajdziesz u nas 
wszystko, co potrzebne jest do wykonania instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej - od urządzeń po 
elementy montażowe. Dbamy o wysoką jakość 
i uznane standardy - wszystkie produkty i urządzenia, 
które proponujemy, są testowane, posiadają wszelkie 
wymagane certyfikaty oraz objęte są gwarancją. 
Dzięki dużemu doświadczeniu w zaopatrywaniu 
inwestycji w urządzenia i elementy wentylacyjne, 
jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej 
trudnym i wymagającym wyzwaniom, a bezpośrednia 
dystrybucja i własna produkcja pozwala nam na 
bardzo konkurencyjne ceny. 

ü bardzo szeroka oferta produktowa
ü przedstawiciele w całym kraju
ü konkurencyjne ceny

Kim jesteśmy i co robimy?

Dlaczego akurat my?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu 
przedstawienia oferty handlowej!
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DYSTRYBUCJA SCROL
SCROL DISTRIBUTION

Przedstawione w katalogu produkty są jedynie 
częścią oferty naszej firmy. Zapewniamy 
kompleksowe zaopatrzenie w zakresie 
profesjonalnej wentylacji, klimatyzacji oraz 
chłodnictwa. Jeżeli nie znaleźliście Państwo 
w tym katalogu produktu, który Państwa 
interesuje, uprzejmie prosimy o skontaktowanie 
się z naszym działem handlowym. 

Products shown in the catalog are only part of 
our total offer. We provide a comprehensive 
range of professional ventilation, air conditioning 
and refrigeration systems. If you have not found 
the product that you are interested in, please 
contact our sales department. 

PEłNA OFERTA FIRMY SCROL / THE FULL SCROL OFFER

WYłąCZNY DYSTRYBUTOR / EXCLUSIVE DISTRIBUTOR

Klimakonwektory uniwersalne
Klimakonwektory kasetonowe
Klimakonwektory kanałowe

Universal fan coils
Casette fan coils
Ductable fan coils

Agregaty wody lodowej
Agregaty skraplające
Jednostki wielofunkcyjne
Jednostki parownikowe
Wentylatorowe chłodnice wody
Zewnętrzne skraplacze

Water chillers
Condensing units
Multifunction units
Condeserless units 
Air cooled liquid cooler with axial fans
Remote condensers

Wentylatory oddymiające
Wentylatory dachowe
Wentylatory osiowe
Wentylatory promieniowe

Smoke exhaust fans
Roof fans
Axial fans
Centrifugal fans
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DYSTRYBUCJA SCROL
SCROL DISTRIBUTION

POZOSTAłE MARKI W DYSTRYBUCJI / OTHER BRANDS IN OUR DISTRIBUTION

Zawory przeciwpożarowe, klapy przeciwpożarowe 
i odcinające, wentylatory przeciwpożarowe.
Fire valves, butterfly and fire dampers, fire fans.

Centralki domowe, wentylatory kanałowe, wentylatory 
dachowe, nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice wodne itp.
Household unit, duct fans, roof fans, electric heaters, water 
heaters, etc..

Centrale wentylacyjne domowe i przemysłowe, wentylatory 
dla domu i biura, wentylatory dachowe, nagrzewnice 
powietrza.
Air handling units, domestic and industrial fans, fans for the 
home and office, roof fans, air heaters.

Nagrzewnice gazowe.
Gas heaters.

Nagrzewnice wodne i elektryczne.
Water and electric heaters.

Nasady wentylacyjne.
The base vent.

Siłowniki.
Actuators.

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji 
pożarowej.
Dampers for multi-zone systems, fire ventilation.

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji 
pożarowej.
Dampers for multi-zone systems, fire ventilation.

Izolacje.
Insulation.

Izolacje.
Insulation.

Kratki wentylacyjne, anemostaty.
Grilles, diffusers.

Wentylatory dachowe, kanałowe, ścienne.
Roof fans, duct fans, wall-mounted fans.

Kurtyny powietrzne przemysłowe, standardowe.
Air curtains.

Systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynika 
chłodniczego.
VRF systems.

Klimatyzatory.
Air conditioners.

Klimatyzatory.
Air conditioners.

Klimatyzatory, systemy SDV.
Air conditioniners, SDV systems.

Klimatyzatory.
Air conditioners.
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• wykonanie wg normy DIN 24 190 i 24 191, 
PN-B-03410

• II klasa szczelności wg DIN 24 194 lub  
PN-B-03434:1999

• stopień ciśnienia 1-4 wg DIN 24 190 i 24 191 
lub PN-B-03434

• obmiar wg DIN 18 379

• made according to DIN 24 190 and 24 191, 
PN-B-03410

• second degree of protection according to 
DIN 24 194 or PN-B-03434: 1999

• grade 1-4 pressure according to DIN 24 190 
and 24 191 or PN-B-03434

• quantity survey to DIN 18 379

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

PODSTAWOWE ZASADY OBMIARU / BASIC PRINCIPLES OF QUANTITY SURVEY

WYMIAROWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW / DIMENSIONING OF SELECTED ITEMS

Kolano redukcyjne
Reducing elbow
[AxB/AxD- e-f]

Odsadzka symetryczna
Symmetrical offset

[AxB-g-h e=..  ;L=…]

Elementy prostokątne produkowane są 
w wykonaniu niskociśnieniowym lub 
średniociśnieniowym. Do ich produkcji stosowana 
jest blacha klasy N o grubości 0,6-1,10 mm.

Standardowo wykonywane z blachy 
ocynkowanej zakończone ramkami w celu 
umożliwienia montażu. Możliwe jest wykonanie 
elementów z materiału kwasoodpornego, blachy 
nierdzewnej, aluminiowej lub w wersji spawanej.

Elementy prostokątne wycenia się na podstawie 
obmiaru ilości blachy zużytej do produkcji 
zgodnie z normą DIN 18 379, która mówi 
między innymi że, kanały o długości poniżej 
1m traktujemy jako kształtki. W przypadku, gdy 
powierzchnia blachy potrzebnej do wytworzenia 
danego elementu jest mniejsza niż 1 m2, ilość 
blachy przy wyliczeniach zaokrąglamy do 1 m2.

Rectangular elements are produced in low 
pressure and medium pressure embodiment.
n-class metal sheet with thickness range 0,6-
1,10 mm. is used for production.

As a standard, elements are made of galvanized 
steel with frames in order to allow for easier
assembly. Components can be made of acid-
resistant material, stainless steel,
aluminum or can be welded.

Rectangular elements are being priced on the 
basis of measure, surface of metal sheets used 
for the production in accordance with DIN 18 
379, which states among other things, that 
channel length below 1 m is treated as fitting. If 
the metal surface required to produce
the item is less than 1 m2, surface of sheets in 
the calculation will be rounded to 1 m2.

KANAłY I KSZTAłTKI PROSTOKąTNE / RECTANGULAR DUCTS AND FITTINGS

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES

b
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Trójnik symetryczny z odejściem prostokątnym
Symmetrical tee with rectangular branching

[AxB/hxk- e-c  L=…]

Trójnik symetryczny z odejściem okrągłym
Symmetrical tee with round branching

[AxB/k- e-c  L=…]

Trójnik asymetryczny z odejściem prostokątnym 
(wymagany rysunek)

Asymmetrical tee with rectangular branching 
(sketch needed)

[AxB/AxH/AxD- n-m  L=…]

Trójnik asymetryczny z odejściem prostokątnym
(wymagany rysunek)

Asymmetrical tee with rectangular branching 
(sketch needed)

[AxB/AxH/AxD- n-e-m  L=…]

Redukcja symetryczna
Symmetrical reducer

[AxB/CxD- g-h L=…]

Redukcja asymetryczna
Asymmetrical reducer

[AxB/CxD e=…; f=…; L=…]

Redukcja symetryczna koło-prostokąt
Symmetrical reducer circle-rectangle

[AxB/D- g-h L=…]

Redukcja asymetryczna koło-prostokąt 
Asymmetrical reducer circle-rectangle

[AxB/D e=…; f=…; L=…]

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY
SYMMETRICAL TEETPR/TPU

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, 
tłoczona i łączona zgrzewem punktowym oraz 
liniowym. Używana do wykonywania instalacji 
wentylacyjnych.

• tłoczone
• odejście wykonane ze sztucera siodłowego, 

mocowane przez przetłoczenia punktowe
• oznaczane jako wejście (=wyjście) / odejście 

(øD/øB)
• dostępne z uszczelką (standard), lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

80 80 120 30 200 150 210 30 280 250 350 40
100 80 120 30 200 160 220 40 280 280 380 40
100 100 150 30 200 180 280 40 300 80 120 30
125 80 120 30 200 200 280 40 300 100 150 30
125 100 150 30 225 80 120 30 300 125 170 30
125 125 170 30 225 100 150 30 300 140 240 30
140 80 120 30 225 125 170 30 300 150 210 30
140 100 150 30 225 140 240 30 300 160 220 40
140 125 170 30 225 150 210 30 300 180 280 40
140 140 240 30 225 160 220 40 300 200 280 40
150 80 120 30 225 180 280 40 300 225 325 40
150 100 150 30 225 200 280 40 300 250 350 40
150 125 170 30 225 225 325 40 300 280 380 40
150 140 240 30 250 80 120 30 300 300 400 40
150 150 210 30 250 100 150 30 315 80 120 30
160 80 120 30 250 125 170 30 315 100 150 30
160 100 150 30 250 140 240 30 315 125 170 30
160 125 170 30 250 150 210 30 315 140 240 30
160 140 240 30 250 160 220 40 315 150 210 30
160 150 210 30 250 180 280 40 315 160 220 40
160 160 220 40 250 200 280 40 315 180 280 40
180 80 120 30 250 225 325 40 315 200 280 40
180 100 150 30 250 250 350 40 315 225 325 40
180 125 170 30 280 80 120 30 315 250 350 40
180 140 240 30 280 100 150 30 315 280 380 40
180 150 210 30 280 125 170 30 315 300 400 40
180 160 220 40 280 140 240 30 315 315 415 40
180 180 280 40 280 150 210 30 355 225 325 40
200 80 120 30 280 160 220 40 355 355 450 40
200 100 150 30 280 180 280 40 400 100 150 30
200 125 170 30 280 200 280 40 400 125 170 30
200 140 240 30 280 225 325 40 400 160 220 40
400 200 280 40 500 160 220 45 630 160 220 45

Round fitting, made of galvanized steel, stainless 
steel or acid-resistant steel, pressed and combined 
with point and line seal. Used as part of a ventilation 
system.

• pressed
• branching made from collar saddle, mounted by 

line and point seal
• designated as input(=output)/branching (øD/øB)
• available with (standard) or without gasket
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting (the gasket is fastened 
by folded edge of the fitting)

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES

KOLANO TłOCZONE
PRESSED BEND KTL/KTU

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

400 250 350 40 500 200 280 45 630 200 280 45
400 300 400 40 500 250 350 45 630 250 350 45
400 315 415 40 500 315 415 45 630 315 415 45
400 400 480 40 500 400 480 45 630 400 480 45
450 450 530 45 500 500 580 45 630 500 580 45
500 100 150 40 630 100 150 45 630 630 710 45
500 125 170 40 630 125 170 45

Kształtka o przekroju okrągłym wykonana ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej,  
tłoczona i łączona zgrzewem liniowym. Używana do 
wykonywania instalacji wentylacyjnych.

• tłoczone
• łączenie - zgrzew liniowy 
• brzegi wzmocnione wywinięciem
• dostępne z uszczelką (standard) lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki
• dostępne wersje 30O, 45O i 90O z uszczelką lub 

bez

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[TPR(TPU)]  [øD]  /  [øB]

TPR - trójnik bez uszczelki     TPR - tee without gasket
TPU - trójnik z uszczelką     TPU - tee with gasket
øD - wymiar kanału przelotowego    øD - feed-through duct dimension
øB - wymiar odejścia     øB - branching dimension

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[KTL(KTU)]  [øD]  /  [α]

KTL - kolano bez uszczelki     KTL - bend without gasket
KTU - kolano z uszczelką     KTU - bend with gasket
α - kąt       α - angle
øD - średnica kolana     øD - diameter of bend

wymiar
diameter

øD
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
weight
[kg]

80 78,9 100 40 0,26
100 98,9 100 40 0,33
125 123,9 125 40 0,47
150 148,9 150 40 0,62

wymiar
diameter

øD
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
weight
[kg]

160 158,9 160 40 0,72
180 178,9 180 40 0,84
200 198,9 200 40 1,06
250 248,9 250 50 1,94

Round fitting is made from galvanized steel, stainless 
steel or acid-proof steel, pressed and joined with line 
seal. Used as a part of a ventilation system.

• pressed
• join – line seal 
• reinforced edges by the fold
• available with (standard) or without gaskets
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting (the gasket is fastened 
by folded edge of the fitting)

• available versions of 30O, 45O and 90O with or 
without gasket
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KSE/KSU

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

225 45 315 45 450 55 710 65
250 45 350 55 500 55 800 65
280 45 355 55 560 55 900 65
300 45 400 55 630 65 1000 65

KOLANO SEGMENTOWE
SEGMENTED BEND

Kształtka o przekroju okrągłym wykonana ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, 
segmentowa, łączona zamkiem blacharskim i grzewem 
liniowym lub punktowym. Używana do wykonywania 
instalacji wentylacyjnych.

• segmenty łączone zamkiem blacharskim
• łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
• brzegi wzmocnione wywinięciem
• dostępne z uszczelką (standard) lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki
• dostępne wersje: 30O, 45O, 90O

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

Round fitting is made from galvanized steel, stainless 
steel or acid-proof steel,
segment, combined by line or point seal. Used as part 
in ventilation systems.

• segments combined with a Pittsburgh seam
• join - a line or point seal
• reinforced folded edges
• available with (standard) or without gasket
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting (the gasket is fastened 
by folded edge of the fitting)

• versions available: 30O, 45O, 90O

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[KSE(KSU)]  [øD]  /  [α]

KSE - kolano bez uszczelki     KSE - bend without gasket
KSU - kolano z uszczelką     KSU - bend with gasket
α - kąt       α - angle
øD - średnica kolana     øD - diameter of bend

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

waga
weight
[kg]

100 80 110 55 40 0,12
125 80 122 55 40 0,2
125 100 112 55 45 0,2
150 100 125 55 45 0,4
150 125 122 55 45 0,2
160 100 130 55 45 0,3
160 125 117 55 45 0,2
200 100 150 55 45 0,4
200 125 137 55 45 0,4

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

waga
weight
[kg]

200 150 125 55 45 0,31
200 160 120 55 45 0,36
250 160 144 55 45 0,6
250 200 125 55 45 0,58
315 160 177 55 45 0,86
315 200 157 55 45 0,83
315 250 132 55 45 0,82
355 250 200 45 45 1,08
355 315 160 50 50 0,99

RTL/RTU

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES

REDUKCJA TLOCZONA
PRESSED REDUCER

Stosowana jest jako element przejściowy do 
stopniowania średnic przewodów w instalacjach 
wentylacyjnych. Umożliwia ona bezpośrednie 
łączenie dwóch przewodów wentylacyjnych o różnych 
średnicach. Wykonana ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej.

• tłoczone
• jeden element
• dostępne z uszczelką (standard), lub bez uszczelki
• dostępne rozmiary od fi 80 do fi 355
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

It is used as part of the transition to different pipe 
diameter in ventilating installations. It allows for direct 
linking of two ventilation ducts that have different 
diameters. Made from galvanized steel or stainless 
steel.

• pressed
• one item
• available with (standard) or without gasket
• available diameters from 80 to 355 
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting (the gasket is fastened 
by folded edge of the fitting)

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[RTL(RTU)]  [øB]  /  [øD]

RTL - redukcja bez uszczelki    RTL - reducer without gasket
RTU - redukcja z uszczelką     RTU – reducer with gasket
øB - średnica 1      øB - diameter 1
øD - średnica 2      øD - diameter 2
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øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

125 80 60 40 250 180 60 40 355 160 100 40
125 100 60 40 250 200 60 40 355 180 80 40
140 80 60 40 250 225 60 40 355 200 80 40
140 100 60 40 280 80 80 40 355 225 80 40
140 125 60 40 280 100 100 40 355 250 80 40
150 80 60 40 280 125 100 40 355 280 60 40
150 100 60 40 280 150 80 40 355 300 60 40
150 125 60 40 280 160 80 40 355 315 60 40
160 80 60 40 280 200 80 40 400 160 100 40
160 100 60 40 280 225 60 40 400 180 100 40
160 150 60 40 280 250 60 40 400 200 100 40
180 80 80 40 300 80 80 40 400 225 80 40
180 100 60 40 300 100 100 40 400 250 100 40
180 125 60 40 300 125 100 40 400 280 100 40
180 150 60 40 300 150 80 40 400 300 80 40
180 160 60 40 300 160 80 40 400 315 80 40
200 80 80 40 300 180 80 40 400 355 60 40
200 100 80 40 300 200 80 40 450 160 100 40
200 125 60 40 300 225 60 40 450 180 100 40
200 150 60 40 300 250 60 40 450 200 100 40
200 160 60 40 300 280 60 40 450 225 100 40
200 180 60 40 315 80 80 40 450 250 100 40
225 80 80 40 315 100 100 40 450 280 100 40
225 100 80 40 315 125 100 40 450 300 100 40
225 125 60 40 315 150 100 40 450 315 100 40
225 150 60 40 315 160 100 40 450 355 80 40
225 160 80 40 315 180 80 40 450 400 60 40
225 180 60 40 315 200 80 40 500 160 100 40
225 200 60 40 315 225 60 40 500 180 100 40
250 80 80 40 315 250 60 40 500 200 100 40
250 100 100 40 315 280 60 40 500 225 100 40
250 125 80 40 315 300 60 40 500 250 100 40
250 160 80 40 355 150 100 40 500 280 100 40
500 300 100 40 630 200 150 40 800 355 150 40
500 315 100 40 630 225 150 40 800 400 100 40

RSE/RSU REDUKCJA SEGMENTOWA
SEGMENTED BEND

Stosowana jest jako element przejściowy do 
stopniowania średnic przewodów w instalacjach 
wentylacyjnych. Umożliwia ona bezpośrednie 
łączenie dwóch przewodów wentylacyjnych o różnych 
średnicach. Wykonana ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej.

• segmenty łączone zamkiem blacharskim
• łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
• dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
• dostępne w wersji symetrycznej lub 

asymetrycznej, standardowo wykonanie nyplowe
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

It is used as part of the transition to different pipe 
diameter in ventilating installations. It allows for direct 
linking of two ventilation ducts that have different 
diameters. Made of galvanized steel or stainless steel.

• segments combined with a Pittsburgh seam
• join - a linear or spot seal
• available with or without gasket
• available in symmetrical or asymmetrical version, 

the standard implementation in nipple branching
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

500 355 100 40 630 250 150 40 800 450 100 40
500 400 80 40 630 280 150 40 800 500 100 40
500 450 60 40 630 300 150 40 800 560 100 40
560 180 100 40 630 315 150 40 800 630 80 40
560 200 100 40 630 355 150 40 800 710 80 40
560 225 100 40 630 400 100 40 900 500 100 40
560 250 100 40 630 450 100 40 900 560 150 40
560 280 100 40 630 500 100 40 900 630 80 40
560 300 100 40 630 560 80 40 900 710 80 40
560 315 100 40 710 355 150 40 900 800 80 40
560 355 100 40 710 400 100 40 1000 630 150 40
560 400 100 40 710 450 100 40 1000 710 100 40
560 450 80 40 710 500 100 40 1000 800 100 40
560 500 60 40 710 560 100 40 1000 900 80 40
630 180 150 40 710 630 80 40

SPO

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

80 50 225 50 450 50 800 70
100 50 250 50 500 65 900 70
125 50 300 50 560 65 1000 70
150 50 315 50 600 70 1120 70
160 50 355 50 630 70 1250 70
200 50 400 50 710 70

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[RSE(RSU)]  [øB]  /  [øD]

RSE - redukcja bez uszczelki    RSE - reducer without gasket
RSU - redukcja z uszczelką     RSU – reducer with gasket
øB - średnica 1      øB - diameter 1
øD - średnica 2      øD - diameter 2

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[SPO]  [øD]

SPO - symbol sztucera     RSE - branching symbol
øB - średnica      øB - diameter

SZTUCER OKRąGłY PROSTY
ROUND STRAIGHT BRANCHING 

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej. 
Używana do wykonywania instalacji wentylacyjnych 
jako odejście okrągłe z kanału o przekroju 
prostokątnym.

• tłoczone lub wywijane
• łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
• dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

Round fitting is made of galvanized steel, stainless 
steel or acid-resistant steel. Used as a departure from 
the circular channel cross-section in rectangular ducts.

• pressed or folded
• join - a linear or spot seal
• available with or without gasket
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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SPS

SST

øD
[mm]

L
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

øD 
[mm]

L
[mm]

80 55 225 55 450 65 800 80
100 55 250 55 500 65 900 80
125 55 300 55 560 65 1000 80
150 55 315 55 600 65 1120 80
160 55 355 55 630 65 1250 80
200 55 400 55 710 80

SZTUCER OKRąGłY PROSTY Z SIATKą
NET STRAIGHT ROUND BRANCHING 

SZTUCER SIODłOWY TłOCZONY
PRESSED COLLAR SADDLE

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali 
ocynkowanej. Używana do wykonywania instalacji 
wentylacyjnych jako zakończenie kanału.

Sztucer siodłowy tłoczony [SST] jest nakładką na kanał 
o przekroju okrągłym wykonaną ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej, której oś przecina oś 
kanału. Dostępna także w wersji z uszczelką gumową.

• siatka mocowana zgrzewem punktowym
• łączenie -zgrzew liniowy lub punktowy
• siatka z drutu, oczka 12x12

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

Round fitting is made from galvanized steel. Used as 
duct ending in a ventilation system.

Pressed collar saddle is an overlay for a round duct 
made of galvanized steel, stainless steel or acid-
resistant steel. Its axis intersects the axis of the duct. 
Available also in version with a rubber gasket.

• grid-mounted by point seal
• join -linear or spot seal
• wire mesh, 12x12 mesh

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[SPS]  [øD]

SPS - symbol sztucera     SPS - branching symbol
øD - średnica      øD - diameter

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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wymiar
diameter

[mm]

øD1
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

B
[mm]

R
[mm]

waga
weight
[kg]

80 80 78,8 80 40 30 10 0,1
100 80 78,8 100 40 30 10 0,1
125 80 78,8 125 40 30 10 0,1
150 80 78,8 160 40 30 10 0,09
160 80 78,8 160 40 30 10 0,09
180 80 78,8 200 40 30 10 0,09
200 80 78,8 200 40 30 10 0,09
225 80 78,8 200 40 30 10 0,09
250 80 78,8 250 40 30 10 0,09
280 80 78,8 250 40 30 10 0,09
300 80 78,8 250 40 30 10 0,09
315 80 78,8 315 40 30 10 0,09
355 80 78,8 355 40 30 10 0,09
400 80 78,8 400 40 30 10 0,09
100 100 98,8 100 40 32 12 0,14
125 100 98,8 125 40 32 12 0,13
150 100 98,8 160 40 32 12 0,12
160 100 98,8 160 40 32 12 0,12
180 100 98,8 200 40 32 12 0,12
200 100 98,8 200 40 32 12 0,12
225 100 98,8 200 40 32 12 0,12
250 100 98,8 250 40 32 12 0,12
280 100 98,8 250 40 32 12 0,12
300 100 98,8 315 40 32 12 0,12
315 100 98,8 315 40 32 12 0,12
355 100 98,8 315 40 32 12 0,12
400 100 98,8 400 40 32 12 0,12
450 100 98,8 450 40 32 12 0,12
500 100 98,8 500 40 32 12 0,12
560 100 98,8 500 40 32 12 0,12
600 100 98,8 500 40 32 12 0,12
630 100 98,8 500 40 32 12 0,12
710 100 98,8 710 40 32 12 0,12
800 100 98,8 800 40 32 12 0,12
125 125 123,8 125 40 32 12 0,21
150 125 123,8 160 40 32 12 0,19
160 125 123,8 160 40 32 12 0,19
180 125 123,8 200 40 32 12 0,17
200 125 123,8 200 40 32 12 0,17
225 125 123,8 250 40 32 12 0,17
250 125 123,8 250 40 32 12 0,17
280 125 123,8 250 40 32 12 0,17
300 125 123,8 315 40 32 12 0,17
315 125 123,8 315 40 32 12 0,17
355 125 123,8 315 40 32 12 0,17

wymiar
diameter

[mm]

øD1
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

B
[mm]

R
[mm]

waga
weight
[kg]

400 125 123,8 315 40 32 12 0,17
450 125 123,8 500 40 32 12 0,15
500 125 123,8 500 40 32 12 0,15
560 125 123,8 500 40 32 12 0,15
600 125 123,8 500 40 32 12 0,15
630 125 123,8 500 40 32 12 0,15
150 150 148,7 150 40 36 16 0,31
160 150 148,7 150 40 36 16 0,31
180 150 148,7 200 40 36 16 0,27
200 150 148,7 200 40 36 16 0,27
225 150 148,7 250 40 36 16 0,26
250 150 148,7 250 40 36 16 0,26
280 150 148,7 315 40 36 16 0,26
300 150 148,7 315 40 36 16 0,26
315 150 148,7 315 40 36 16 0,26
355 150 148,7 315 40 36 16 0,26
160 160 158,7 160 40 36 16 0,34
180 160 158,7 200 40 36 16 0,29
200 160 158,7 200 40 36 16 0,29
225 160 158,7 250 40 36 16 0,29
250 160 158,7 250 40 36 16 0,29
280 160 158,7 315 40 36 16 0,27
300 160 158,7 315 40 36 16 0,27
315 160 158,7 315 40 36 16 0,27
355 160 158,7 400 40 36 16 0,25
400 160 158,7 400 40 36 16 0,25
450 160 158,7 450 40 36 16 0,25
500 160 158,7 500 40 36 16 0,25
200 200 198,6 200 40 50 20 0,46
225 200 198,6 250 40 50 20 0,41
250 200 198,6 250 40 50 20 0,41
280 200 198,6 315 40 50 20 0,41
300 200 198,6 315 40 50 20 0,41
315 200 198,6 315 40 50 20 0,41
355 200 198,6 400 40 50 20 0,37
400 200 198,6 400 40 50 20 0,37
450 200 198,6 450 40 50 20 0,37
250 250 248,5 250 40 50 20 0,63
280 250 248,5 315 40 50 20 0,5
300 250 248,5 315 40 50 20 0,5
315 250 248,5 315 40 50 20 0,5
355 250 248,5 400 40 50 20 0,49
400 250 248,5 400 40 50 20 0,49
315 315 313,4 315 40 55 25 0,85
400 315 313,4 400 40 55 25 0,68

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[SST]  [øD]  /  [øD1]

SST - symbol sztucera     SST - collar saddle symbol
øD - wymiar przewodu     øD - duct diameter
øD1 - wymiar odejścia     øD1 - branching diameter

• tłoczone
• dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki
• wymiar(średnica) odejścia nie może być większy 

niż średnica rury na którą sztucer ma być 
montowany

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

• pressed
• available with or without gasket
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting
• size(diameter) of overlay can not be larger than 

the diameter of the pipe on which the fitting is to 
be mounted

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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NPL/MFA

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD 
[mm]

H
[mm]

80 45 225 45 450 45 800 70
100 45 250 45 500 55 900 70
125 45 300 45 560 55 1000 70
150 45 315 45 600 55 1120 70
160 45 355 45 630 70 1250 70
200 45 400 45 710 70

NPL MFA

łąCZNIKI ELEMENTÓW
COUPLING ELEMENTS

Kształtka służąca do łączenia przewodów o przekroju 
okrągłym, wykonana ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Łączenie zgrzewem 
liniowym lub punktowym. Dostępny także w wersji 
z uszczelką gumową [NPU].

Łącznik używany do łączenia kształtek okrągłych. 
Produkowana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub 
kwasoodpornej ze zgrzewem liniowym lub punktowym.

NYPEL (NPL/NPU) / MALE COUPLING (NPL/NPU)

MUFA (MFA) / FEMALE COUPLING (MFA)

Fitting is used to connect round ducts, made from 
galvanized or stainless steel. Joined by line or point 
seal. Also available in version with a rubber gasket 
[NPU].

Coupling fittings, used to connect round fittings. Made 
of galvanized steel, stainless steel or acid-proof steel 
with line or point seal.

WYMIARY / DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[NPL(NPU)]  [øD]

NPL - nypel bez uszczelki     NPL - male coupling without gasket
NPU - nypel z uszczelką     NPU - male coupling with gasket
øD - średnica      øD - diameter

[MFA]  [øD]

MFA - symbol mufy     MFA - female coupling symbol
øD - średnica      øD - diameter

NPL

• łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
• nyple dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
• uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na 

niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS
• join - a linear or spot seal
• couplings available with or without gaskets
• the gasket is fastened by clamping it between the 

folded edge of the fitting

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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ZPT/ZKT

zaślepka przewodu
duct end cup

[ZPT]

zaślepka kształtki
fitting end cup

[ZKT]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

80 20 200 20 80 40 200 40
100 20 250 20 100 40 250 40
125 20 315 20 125 40 315 40
150 20 355 20 150 40 355 40
160 20 400 20 160 40 400 40
180 20 180 40

ZPT
ZKT

Element zamykający przewód wentylacyjny o przekroju 
okrągłym, umieszczany wewnątrz rury. Zaślepka 
wykonana jest ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub 
kwasoodpornej, jako jeden element z wywinięciem na 
brzegach.

Element zamykający kształtkę wentylacyjną 
o przekroju okrągłym, nakładany na zewnętrzne 
kształtki. Zaślepka wykonana jest ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej, jako jeden element.

ZAŚLEPKA PRZEWODU TłOCZONA (ZPT) / PRESSED DUCT END CAP (ZPT)

ZAŚLEPKA KSZTAłTKI TłOCZONA (ZKT) / PRESSED FITTING END CAP (ZKT)

Ventilation element, used to close round ducts. It is 
placed inside the pipe. Cap is made from galvanized 
steel, stainless steel or acid-resistant steel, as one 
part with folded edges.

Element used to close round fittings, applied around 
fitting. Cup is made of galvanized steel, stainless or 
acid-proof steel, as one element.

• tłoczone
• jeden element
• zaślepka przewodu posiada wywinięcie z blachy 

na zewnątrz zapobiegające zbyt głębokiemu 
wciśnięciu kształtki w rurę

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

WYMIARY / DIMENSIONS

• pressed
• one item
• duct end cup has a sway of sheet metal around 

its diameter, to prevent too deep assembly the 
fitting the pipe 

ZAŚLEPKI OKRąGłE
ROUND END CAPS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[ZPT(ZKT)]  [øD]

ZPT - zaślepka przewodu     ZPT - duct end cup
ZKT - zaślepka kształtki     ZKT - fitting end cup
øD - średnica      øD - diameter

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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PRZEPUSTNICA JEDNOPłASZCZYZNOWA PROSTOKąTNA
SINGLE-LEAF DAMPERPJP

L [mm] H [mm]
200 250
250 250÷500
300 510÷710
400 720÷1000

Przepustnice jednopłaszczyznowe służą do regulacji 
ilości powietrza przepływającej w kanale prostokątnym. 
Zalecane do stosowania w przypadku małej wysokości 
kanały (poniżej H=300). Dostępne z mechanizmem 
ręcznym lub w wykonaniu pod siłownik. Wykonane 
ze stali ocynkowanej (możliwe wykonanie ze stali 
nierdzewnej lub kwasoodpornej).

• rama przepustnicy wykonana z profili i narożnika
• rozmiar profili i narożnika zależy od przekroju
• przepustnice mogą być w wykonaniu pod siłownik 

lub wyposażone w napęd ręczny

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

STANDARDOWE DłUGOŚCI PRZEPUSTNIC / STANDARD LENGTH OF DAMPERS

Single leaf dampers are used to adjust the amount of 
air flowing in the rectangular duct. Recommended for 
use in case of a small height channels (less than H = 
300). Available with manual regulation or in version 
for the actuator. Made of galvanized steel (stainless 
steel option available).

• damper frame is made of profiles and corner 
elements

• size of profiles and corners depends on size of a 
damper

• dampers can be adapted for actuators or 
equipped with a manual regulation

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PJP]  [L]  x  [H]

PJP - symbol przepustnicy     PJP - damper symbol
L - długość      L - length
H - wysokość      H - height 

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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PWAPRZEPUSTNICA WIELOPłASZCZYZNOWA SZCZELNA ALUMINIOWA
MULTI-LEAF TIGHT ALUMINUM DAMPER

Przepustnice wielopłaszczyznowe służą do regulacji 
ilości powietrza przepływającej w kanale prostokątnym. 
W razie potrzeby pozwalają na czasowe zamknięcie 
przepływu. Obudowa i kierownice powietrza 
wykonane z aluminium (możliwe wykonanie z blachy 
ocynkowanej), koła zębate i mechanizmy regulacji 
wykonane z tworzywa PA.

Mechanizm napędowy całkowicie ukryty w profilu 
bocznym.

Przepustnice wykonuje się z napędem ręcznym (R) lub 
w wykonaniu pod siłownik (S).

Przepustnica wielopłaszczyznowa przy B ≥ 1400 mm 
wykonywana jest jako dzielona.

Element wykonywany na zamówienie pod wymiar 
światła kanału.

Ograniczenia wymiarowe:
B: 150 – 2000 mm
H: 200 –2000 mm

Przy wymiarach pośrednich (np. H=250) część 
wysokości kanału zostaje zaślepiona nieruchomą 
przegrodą.

Multi-leaf dampers are used to control the amount of air 
flowing in the rectangular duct. If necessary, dampers 
allow for temporary closure of the flow. Structure and 
air deflector are made of aluminum, (galvanized steel 
option available), gears and mechanisms of control 
are made of plastic PA.

The drive mechanism is completely hidden in the side 
profile.

Dampers are made in version for manual drive (R) or 
in version for the actuator (S).

Multi-leaf damper at B ≥ 1400 mm is made as a split.

The element is made on request with known 
dimensions of the channel.

Dimensional Limitations:
B: 150 - 2000 mm
H: 200 -2000 mm

In intermediate dimensions (eg, H = 250) of the 
channel, height is fixed and sealed with
septum.

WYMIARY / DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PWA]  [mech.]  /  [wer.]  -  [B x H]

PWA - symbol przepustnicy     PWA - damper symbol
 
mech. - mechanizm:     mech. - drive:
 r - ręczny (staqndard, brak oznaczeń)   r - manual (standard)
 s - wykonanie pod siłownik     s - version for actuator
 
wer. - wersja specjalna:     wer. - special version
 O - króćce okrągłe po obu stronach    O - round branching on both sides
      (w miejsce BxH podać øD)         (in place of BxH please write øD)
 C - wersja do współpracy z czerpnią ścienną CSO  C - version adapted for wall intake CSO
 
B x H - wymiary (szerokość x wysokość)   B x H - dimensions ( width x height )

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES



18

Zależność współczynnika oporu miejscowego od stopnia otwarcia dla przepustnic jednopłaszczyznowych
Dependence of coefficient of local resistance to the degree of opening of the single-leaf damper

ød
[mm]

L
[mm]

masa
[kg]

ød
[mm]

L
[mm]

masa
[kg]

80 110 0,4 315 220 2
100 110 0,5 355 220 2,2
125 110 0,6 400 260 2,7
160 110 0,8 450 320 3,3
200 110 1,1 500 420 3,8
224 160 1,2 560 420 4,3
250 160 1,5 600 510 5,1
280 200 1,7 630 510 5,8
300 220 1,7

PRZEPUSTNICA JEDNOPłASZCZYZNOWA OKRąGłA
SINGLE-LEAF ROUND DAMPERPJO

Przepustnice jednopłaszczyznowe służą do 
prawidłowego wyregulowania przepływu powietrza 
w  nstalacji wentylacyjnej złożonej z elementów SPIRO. 
Wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

• łączenie (zgrzew liniowy)
• dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki 
• istnieje możliwość wykonania przepustnicy 

z innymi typami mechanizmów, jak również 
wykonania pod siłownik lub wykonania szczelnego

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

OPORY PRZEPłYWU / FLOW RESISTANCE

Single-leaf dampers are used to properly adjust the air 
flow in a ventilation system build with round elements. 
Made of galvanized steel or stainless steel.

• join (line seal)
• available with or without gasket
• there is a possibility to make the damper with 

other types of mechanisms, as well as in version 
for actuator or hermetic version.

WYMIARY / DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PJO]  [ød]

PJO - symbol przepustnicy     PJO - damper symbol
ød - średnica      ød - diameter

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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PIRPRZEPUSTNICA OKRąGłA TYPU „IRIS”
IRIS ROUND DUCT DUMPER

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PIR]  [øD]

PIR - symbol przepustnicy     PIR - damper symbol
øD - wymiar      øD - diameter

Przepustnicą soczewkową typu IRIS można płynnie 
regulować natężenie przepływu powietrza. Regulacja 
odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonej na 
przepustnicy, poprzez zmianę średnicy otworu 
utworzonego przez kryzę. Przepustnica wyposażona 
jest w dwie końcówki służące do podłączenia urządzeń 
pomiarowych mierzących natężenie przepływu. 
Przepustnica wyposażona jest w uszczelkę, dzięki 
czemu połączenie z instalacją jest szczelne.

WYMIARY / DIMENSIONS

IRIS type damper can be adjusted to continuously 
regulate air flow. Regulation takes place by means of 
a lever located on the damper, by changing diameter 
of the hole created by the orifice. The damper is 
equipped with two terminals for connecting devices to 
measure the flow. Throttle is equipped with a gasket, 
allowing tight connection to the duct.

typ
type

ød
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

100 99 165 110 30 32

125 124 210 110 30 42

160 159 230 110 30 35

200 199 285 110 30 42

250 249 335 135 40 42

315 314 410 135 40 47

400 398 525 190 60 62

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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øD
[mm]

L
[mm]

B=C
[mm]

100 88 38

125 88 38

150 88 38

160 88 38

200 88 38

250 128 59

315 128 59

355 197 75

400 197 75

PRZEPUSTNICA ZWROTNA
BACK DRAFT DAMPERPZW

Przepustnica zwrotna do kanałów okrągłych, 
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Skrzydła 
przepustnicy (pracujące wahadłowo) zamykane są 
przez sprężynkę, co umożliwia montaż w dowolnej 
pozycji. Klapy zwrotne przeznaczone są do montażu 
w okrągłych kanałach wentylacyjnych w celu 
uniemożliwienia cofania się powietrza. Wykonane ze 
stali ocynkowanej.

• przesłona wyposażona w sprężynę zamykającą
• może być instalowana w dowolnej pozycji
• możliwość zamówienia przepustnicy w wykonaniu 

szczelnym

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

Back draft damper for round ducts, is made of 
galvanized steel. Butterfly wings (shuttle working) 
closed by spring, allow mounting in any position. Back 
draft dampers are designed for installation in round 
ventilation ducts to prevent the back draft of the air. 
Made of galvanized steel.

• equipped with a spring shutter closing
• can be installed in any position
• the possibility of ordering the damper in hermetic 

version

WYMIARY / DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PZW]  [øD]

PZW - symbol przepustnicy     PZW - damper symbol
øD - średnica      øD - diameter

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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TAPTłUMIK AKUSTYCZNY PłYTOWY
RECTANGULAR ACOUSTIC SILENCER

Tłumiki akustyczne płytowe przeznaczone są 
do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów 
wentylacyjnych.

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. Kołnierze przyłączeniowe wykonane są 
z profili kanałowych oraz narożników. Dzięki temu 
tłumik posiada odpowiednią sztywność i można go 
w prosty sposób wbudować w instalację kanałową.

Do wielkości jednego z boków 1000 mm stosowany 
jest profil P20, powyżej 1000 mm stosowane są 
profile P30. Ramy kulis tłumiących wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej, wypełnione materiałem 
pochłaniającym dźwięki - wełną mineralną. Tkanina 
z włókna szklanego, która pokrywa szczelnie kulisy 
od strony zewnętrznej, zapobiega przedostawaniu 
się wełny do instalacji kanałowej. Istnieje możliwość 
wykonania tłumików o indywidualnych wymiarach.

Rectangular silencers are designed to reduce noise in 
the ducts of ventilation systems.

Outer casing is made of galvanized sheet steel. 
Connection flanges are made from channel profiles 
and corners. Thanks to this, silencer has the 
appropriate stiffness and can be easily embedded in 
the duct installation. 
 
Profile P20 is used to sides of up to 1000 mm , P30 
profiles are used to sides above 1000 mm. Frame 
damping wings are made of galvanized steel sheet, 
filled with sound-absorbing material - mineral wool. 
Fiberglass fabric, which cover tightly the slips from the 
outside, prevents the wool to get into duct system. 
There is a possibility of making silencers in individual 
dimensions.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

1 - płyty dźwiękochłonne dwustronnie pokryte tkaniną z włókna szklanego
     coated with fiber-glass, board noise reductors
2 - panele wewnętrzne tłumika (kulisy)
     panels inside the silencer (slips)
3 - obudowa
     structure

Ograniczenia wymiarowe / Dimensional Limitations:
- szerokość / width [B]:   200-2000 mm
- wysokość / height [H]:   150-2000 mm
- długość / length [L]:   300-3000 mm

Szerokość kulisy / The width of the slips: 100 mm
Wkład tłumiący / Damping contribution: Industrial Batts Black (z welonem / with veil)
Gęstość objętościowa / The bulk density: 60 kg/m3

Maks. temperatura pracy / Maximum temperature: 250oC
Maks. prędkość przepływu pow. / Maximum velocity area: 20 m/s

Liczba kulis / Number of the scenes:
B: 200-400 kulis / slips: 1
B: 401-800 kulis / slips: 2
B: 801-1200 kulis / slips: 3
B: 1201-1600 kulis / slips: 4
B: 1601-2000 kulis / slips: 5

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[TAP]  [szer.]  /  [I]  [B x H / L]

TAP - symbol tłumika     TAP - symbol of the silencer
szer. - szerokość kulisy (50/100/200mm, standard 100mm) szer. - width of the scenes (50/100/200mm)
I - wewnętrzna izolacja cieplna (opcja)   I - inner thermal insulation (optional)
B x H / L - wymiary (szerokość x wysokość / długość)  B x H / L - size (width x height / length)

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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TłUMIK AKUSTYCZNY OKRąGłY
ROUND ACOUSTIC SILENCERTOP

Tłumik TOP przeznaczony jest do zmniejszania 
poziomu hałasu w kanałach wentylacyjnych.

Tłumik okrągły składa się z dwóch współśrodkowych 
cylindrów z przekładką izolującą. Strona wewnętrzna 
jest perforowana i wyposażona w elementy do 
wsuwania w kanały okrągłe.

Tłumik przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniach, 
w standardowych warunkach (temperatura od 
-30 do +90 °C). Przepływające powietrze ma być 
czyste, wolne od pyłu, tłuszczów, oparów środków 
chemicznych i innych zanieczyszczeń. Należy także 
zapewnić, aby przez tłumik nie przepływały ani nie 
osadzały się skropliny pary wodnej.

TOP silencer is designed to reduce noise in ventilation 
ducts. 

Round silencer consists of two concentric cylinders 
with the insulation sheet. Interior of silencer is 
perforated and equipped with the elements to be 
inserted in the round ducts. 

Silencer is designed for indoor use, under standard 
conditions (Temperature from -30 to +90 °C). The 
flowing air should be clean and free from dust, fats, 
chemical fumes and other pollutants. One must also 
ensure dry air-free from water condensation

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

WARUNKI PRACY / WORKING CONDITIONS

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS
Ograniczenia wymiarowe / Dimensional Limitations:
- średnica / diameter [Dn]:  100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
- długość / length [L]:   300-3000 mm

Grubość warstwy tłumiącej / Damping layer thickness: 50 mm
Wkład tłumiący / Damping contribution: Industrial Batts Black (z welonem / with veil)
Gęstość objętościowa / The bulk density: 60 kg/m3

Maks. temperatura pracy / Maximum temperature: 250oC
Maks. prędkość przepływu pow. / Maximum velocity area: 20 m/s

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[TOP]  [grub.]  [øD]  /  [L]

TOP - symbol tłumika     TOP - symbol of the silencer 
grub. - grubość warstwy tłumiącej (50/100mm)  grub. - thickness of the damping layer (50/100mm)
øD - średnica      øD - diameter
L - długość      L - length

GALANTERIA
VENTILATION ACCESSORIES
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ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS

HB-40ANEMOSTAT PROSTOKąTNY
SQUARE CEILING DIFFUSER

Anemostaty czterostronne pozwalają na wypływ 
powietrza w czterech kierunkach. Stosowane do 
zabudowy w płaszczyźnie sufitu, w pomieszczeniach 
o wysokości od 2,4 do 4 metrów. Anemostaty 
mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych 
umożliwiając uzyskanie komfortowego mikroklimatu 
w pomieszczeniach.

Four-way diffusers allow air to flow in four directions. 
Applied at ceiling heights from 2.4 to 4 meters. 
Diffusers are used in ventilation systems allowing a 
comfortable microclimate in the premises.

• malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010)
• nachylenie kierownic strugi 30º
• nawiew czterokierunkowy
• odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub 

zimnego powietrza
• lekka waga nawet przy dużym gabarycie
• demontowane kierownice strugi – łatwy dostęp 

do wnętrza anemostatu

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

• powder coated white (RAL 9010)
• tilt of steering jets 30 degrees
• four-way air flow
• suitable for supply / exhaust of warm or cold air
• light-weight even with large size
• removable steering jets - easy access to the 

interior of diffuser

T (m) - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s / the range given in turn for a speed of 0.50 m / s, 0.25 m / s
Ps (Pa) - ciśnienie statyczne / static pressure
NC (dB) - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB / the volume of an adopted 10 dB room attenuation

wymiar
diameter

[mm]

charakterystyka
characteristics

295x295

V (m3/h) 170 190 215 235 255 275 300
T (m) 1,6-2,5 1,6-2,8 1,9-2,8 2,2-3,1 2,2-3,1 2,5-3,4 2,5-3,4

Ps (Pa) 8 9 12 14 17 19 23
NC (dB) 15 16 17 19 20 21 22

370x370

V (m3/h) 380 430 480 525 570 620 670
T (m) 2,5-3,7 2,8-4,0 3,1-4,3 3,1-4,3 3,4-4,6 3,4-5,0 3,7-5,0

Ps (Pa) 9 13 14 17 20 21 27
NC (dB) 18 19 21 22 24 25 26

455x455

V (m3/h) 680 765 850 935 1020 1105 1190
T (m) 3,4-5,0 3,7-5,6 4,0-5,9 4,3-6,2 4,3-6,5 4,6-6,8 5,0-7,1

Ps (Pa) 10 12 16 19 22 23 30
NC (dB) 18 20 22 23 25 26 28

520x520

V (m3/h) 1060 1200 1325 1460 1590 1725 1855
T (m) 4,3-6,5 5,0-6,8 5,2-7,1 5,2-7,4 5,6-7,8 5,9-8,1 5,9-8,7

Ps (Pa) 11 15 18 21 24 28 33
NC (dB) 19 21 23 25 27 28 30

595x595

V (m3/h) 1530 1720 1915 2110 2300 2500 2680
T (m) 6,5-7,8 6,2-8,1 6,2-8,7 6,5-9,0 6,5-9,3 6,8-9,9 7,1-10,2

Ps (Pa) 12 15 18 22 26 29 34
NC (dB) 20 21 24 26 28 30 31
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oznaczenie produktu
product symbol

wymiar anemostatu
diffuser dimensions 

[mm]

wymiar przyłącza
branching dimensions

HxL
[mm]

HB-40 295 295x295 150x150

HB-40 370 370x370 225x225

HB-40 445 445x445 305x305

HB-40 520 520x520 380x380

HB-40 595 595x595 455x455

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS

WYMIARY / DIMENSIONS

MONTAŻ ANEMOSTATU / MOUNTING THE DIFFUSER

ANEMOSTAT PROSTOKąTNY
SQUARE CEILING DIFFUSERHB-40

Anemostat montowany do  boku skrzynki rozprężnej. 
Dostęp do otworów montażowych w anemostacie 
jest możliwy po wyjęciu środkowych kierownic. 
Po zamontowaniu anemostatu mocowania nie są 
widoczne z zewnątrz.

Diffuser mounted to the side of the plenum box. 
Access to holes in diffuser is possible after removal of 
central jets. After mounting the diffuser, attachment is 
not visible from the outside.
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ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS

SHB40SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO ANEMOSTATU PROSTOKąTNEGO
PLENUM BOX FOR SQUARE DIFFUSER 

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[S...]  /  [rodz.]  -  [wym.]  -  [wym.kr.]  -  [poł.kr.]

S... - symbol anemostatu / damper symbol
 
rodz. - rodzaj / type :
 P - przepustnica w króćcu / damper in branching
 I - izolacja wewnętrzna (pianka kauczukowa 10mm) / insulation inside (rubber foam 10mm)
 P+I - z przepustnicą i izolacją / with damper and insulation
 
wym. - wymiar anemostatu / dimensions of diffuser
wym.kr. - wymiar króćca (pusta jeżeli standard) / dimension of branching (empty, if standard)
 
poł.kr. - położenie króćca / location of branching :
 B - boczne (standard) / side (standard)
 V - górne / top
 
Przykład / Example :

SHB40/P+I-370 
Skrzynka do anemostatu HB-40 370x370 izolowana, z przepustnicą, króciec standardowy boczny 
Plenum box for HB-40 370x370 insulated, with damper, standard side branching

Skrzynka rozprężna do nawiewników kwadratowych 
pozwala na równomierny rozkład powietrza na 
całym nawiewniku. Może być wyposażona w izolację 
akustyczną oraz przepustnicę regulującą przepływ 
powietrza. Wykonana ze stali ocynkowanej - możliwość 
wykonania z  innych materiałów oraz w wymiarach 
nietypowych. W wersji izolowanej standardowo 
izolacja z pianki kauczukowej 10mm.

WYMIARY / DIMENSIONS

Plenum square diffusers allow for an even distribution 
of air around the diffuser. They can be equipped with 
noise insulation and adjustable throttle of airflow. 
Made of galvanized steel - there is a possibility of 
implementing other materials and custom sizes. The 
insulated version- is insulated with 10mm thick rubber 
foam. 

dedykowany anemostat
dedicated diffuser

wymiary skrzynki rozprężnej
dimensions of plenum box

E [mm] H [mm] øD [mm] Z [mm]

HB-40 295 150 240 123 50
HB-40 370 225 300 158 50
HB-40 445 300 350 158 50
HB-40 520 375 350 198 30
HB-40 595 450 400 248 30
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oznaczenie produktu
product symbol

øA
[mm]

øB
[mm]

øC
[mm]

øE
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

ZAN 80 79 118 78 115 55 50

ZAN 100 98 125 95 137 55 50

ZAN 125 123 150 115 164 60 50

ZAN 150 148 176 138 202 60 50

ZAN 160 159 185 148 212 60 50

ZAN 200 198 225 203 248 60 50

ZAWÓR POWIETRZNY NAWIEWNY
SUPPLY AIR VALVEZAN

Zawór nawiewny ZAN wykonany jest z blachy stalowej, 
malowanej proszkowo na kolor biały.  Ruchoma część 
środkowa zaworu, zapewnia w łatwy sposób regulację 
przepływu powietrza. Zawory nawiewne przeznaczone 
do montażu sufitowego, lub ściennego na kanałach 
wentylacyjnych. Wykonane ze stali malowanej 
proszkowo na kolor RAL 9010 lub stali nierdzewnej, 
wyposażone w ramkę montażową.

• malowane na kolor biały (RAL 9010)
• łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót 

części środkowej
• nakrętka blokująca umożliwiająca nastawę 

minimalnej szczeliny
• specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom 

hałasu
• wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne 

wzornictwo
• długie kołnierze montażowe ułatwiające 

podłączenie do instalacji
• szybka i łatwa instalacja

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

ZAN ventilating valve is made of sheet steel, powder 
painted in white. Moving the central part of the valve, 
provides an easy way to control air flow. Supply 
air valves are for either ceiling or wall mounting to 
ventilating ducts. Made of powder coated steel in RAL 
9010 or stainless steel, with mounting frame.

• painted in white (RAL 9010)
• easy adjustment of air flow by turning the central 

part
• locking nut allows setting of the minimum gap
• low noise
• high quality and modern design
• long mounting flanges for easy connection to 

installations
• fast and easy installation

WYMIARY / DIMENSIONS

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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CHARAKTERYSTYKI ZAWORU NAWIEWNEGO / CHARACTERISTICS OF SUPPLY VALVE

ZAN 80 ZAN 100

ZAN 125 ZAN 150

ZAN 160 ZAN 200

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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ZAWÓR POWIETRZNY WYWIEWNY
EXHAUST AIR VALVEZAW

oznaczenie produktu
product symbol

øA
[mm]

øB
[mm]

øC
[mm]

øE
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

ZAW 80 79 118 62 115 55 50

ZAW 100 98 125 76 142 55 50

ZAW 125 123 150 100 167 65 50

ZAW 150 148 176 120 202 65 50

ZAW 160 159 185 128 212 65 50

ZAW 200 198 225 157 255 65 50

Zawór wywiewny ZAW wykonany jest z blachy 
stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały. 
Ruchoma część środkowa zaworu, zapewnia w łatwy 
sposób regulację przepływu powietrza. Zawory 
wywiewne przeznaczone do montażu sufitowego, lub 
ściennego na kanałach wentylacyjnych. Wykonane ze 
stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 lub stali 
nierdzewnej, wyposażone w ramkę montażową.

• malowane na kolor biały (RAL 9010)
• łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót 

części środkowej
• nakrętka blokująca umożliwiająca nastawę 

minimalnej szczeliny
• specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom 

hałasu
• wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne 

wzornictwo
• długie kołnierze montażowe ułatwiające 

podłączenie do instalacji
• szybka i łatwa instalacja

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

ZAW exhaust valve is made of sheet steel, powder 
painted in white. Moving the central part of the valve, 
provides an easy way to control air flow. Exhaust 
valves are for either ceiling or wall mounting to 
ventilating ducts. . Made of powder coated steel in 
RAL 9010 or stainless steel, with mounting frame.

• painted in white (RAL 9010)
• easy adjustment of air flow by turning the central 

part
• locking nut allows setting of the minimum gap
• low noise 
• high quality and modern design
• mounting flanges long connection to facilitate 

installations
• fast and easy installation

WYMIARY / DIMENSIONS

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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CHARAKTERYSTYKI ZAWORU WYWIEWNEGO / CHARACTERISTICS OF EXHAUST AIR VALVE

ZAW 80 ZAW 100

ZAW 125 ZAW 150

ZAW 160 ZAW 200

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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ANO øA
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

160 257 159 225

200 307 199 275

250 357 249 325

300 407 299 375

350 457 349 425

ANEMOSTAT OKRąGłY
ROUND CEILING DIFFUSERANO

Anemostaty okrągłe pozwalają na równomierny 
wypływ powietrza we wszystkich kierunkach. 
Anemostaty mają zastosowanie w instalacjach 
wentylacyjnych umożliwiając uzyskanie komfortowego 
mikroklimatu w pomieszczeniach. Stosowane do 
zabudowy w płaszczyźnie sufitu, w pomieszczeniach 
o wysokości od 2,4 do 4 metrów. Służą do nawiewu/
wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Wykonane 
z tłoczonego aluminium.

• odpowiedni do systemów o zmiennej ilości 
powietrza

• wykonany z tłoczonego aluminium, z zintegrowaną 
przepustnicą z tworzywa sztucznego

• malowane na kolor biały 
• płaskie czoło nawiewnika
• demontowane kierownice strugi
• łatwy montaż i regulacja
• lekki

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

ZAW exhaust valve is made of sheet steel, powder 
painted in white. Moving the central part of the valve, 
provides an easy way to control air flow. Exhaust 
valves are for either ceiling or wall mounting to 
ventilating ducts. . Made of powder painted steel in 
RAL 9010, Mounting Frame galvanized steel.

• painted in white (RAL 9010)
• easy adjustment of air flow by turning the central 

part
• locking nut allows setting of the minimum gap
• low noise 
• high quality and modern design
• mounting flanges long connection to facilitate 

installations
• fast and easy installation

WYMIARY / DIMENSIONS

MONTAŻ ANEMOSTATU / MOUNTING THE DIFFUSER
Anemostat montowany do poprzeczki za pomocą 
dwóch śrub (dostarczane wraz z anemostatem). 
Dostęp do poprzeczki mocującej w anemostacie jest 
możliwy po zdemontowaniu (wykręceniu) środkowych 
kierownic. Po zamontowaniu anemostatu mocowania 
nie są widoczne z zewnątrz.

Anemostat może być montowany do skrzynki 
rozprężnej, lub, za pośrednictwem przyłącza K-AN, 
bezpośrednio do przewodów wentylacyjnych typu 
SPIRO.

Diffuser mounted to the bar with two screws (supplied 
with the diffuser). Access to cross-clamping in diffuser 
is possible after removing (unscrewing) central 
steering. After mounting the diffuser, attachment is 
not visible from the outside.

Diffuser can be mounted to a plenum box, or, through 
a branching connection K-AN, directly to the round 
duct.

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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SANOSKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO ANEMOSTATU OKRąGłEGO
PLENUM BOX FOR ROUND DIFFUSER

Skrzynka rozprężna do nawiewników okrągłych 
pozwala na równomierny rozkład powietrza w całym 
nawiewniku. Może być wyposażona w izolację 
akustyczną oraz przepustnicę regulującą przepływ 
powietrza. Standardowo wykonana ze stali 
ocynkowanej, w wersji izolowanej, izolacja z pianki 
kauczukowej 10mm. Możliwość wykonania z innych 
materiałów oraz w nietypowch wymiarach.

Plenum square diffusers allow for an even distribution 
of air around the diffuser. They can be equipped with 
noise insulation and adjustable throttle of airflow. 
Made of galvanized steel - there is a possibility of 
implementing other materials and custom sizes. The 
insulated version- is insulated with 10mm thick rubber 
foam. 

poprzeczka

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[S...]  /  [rodz.]  -  [wym.]  -  [wym.kr.]  -  [poł.kr.]

S... - symbol anemostatu / damper symbol
 
rodz. - rodzaj / type :
 P - przepustnica w króćcu / damper in branching
 I - izolacja wewnętrzna (pianka kauczukowa 10mm) / insulation inside (rubber foam 10mm)
 P+I - z przepustnicą i izolacją / with damper and insulation
 
wym. - wymiar anemostatu / dimensions of diffuser
wym.kr. - wymiar króćca (pusta jeżeli standard) / dimension of branching (empty, if standard)
 
poł.kr. - położenie króćca / location of branching :
 B - boczne (standard) / side (standard)
 V - górne / top
 
Przykład / Example :

SANO/P+I-160 
Skrzynka do anemostatu ANO 160, izolowana, z przepustnicą. 
Plenum box for ANO diffuser, insulated, with damper.

WYMIARY / DIMENSIONS

dedykowany anemostat
dedicated diffuser

wymiary skrzynki rozprężnej
dimensions of plenum box

E [mm] H [mm] øA [mm] øD [mm] Z [mm]

ANO 160 300 240 225 158 50
ANO 200 300 300 275 158 50
ANO 250 375 350 325 198 50
ANO 300 375 350 375 248 30
ANO 350 450 400 425 248 30

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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PRZYłąCZE DO ANEMOSTATU OKRąGłEGO
CONNECTOR FOR ROUND DIFFUSERK-AN

Przyłącze służy do montażu anemostatu do kanału 
SPIRO bez skrzynki rozprężnej. Zalecany do 
stosowania w miejscach, gdzie nie ma konieczności 
montowania skrzynki rozprężnej (wywiew powietrza). 
Wykonane ze stali ocynkowanej.

• prosty i szybki montaż do sieci wentylacyjnej lub 
do sufitu podwieszanego

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

Connection is used to mount the diffuser to round 
duct without plenum box. Recommended
use in areas where there is no need to mount plenum 
box (exhaust air). Made from galvanized steel.

• Simple and quick installation of a ventilation 
system to the ceiling

WYMIARY / DIMENSIONS

dedykowany anemostat
dedicated diffuser

wymiary skrzynki rozprężnej
dimensions of plenum box

øD1 øD2 øD3 rozstaw otworów
hole spacing

ANO 160 158 240 254 72
ANO 200 198 290 304 155
ANO 250 249 340 354 213
ANO 300 313 390 404 258
ANO 350 353 440 454

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[K-AN]  [øD]

K-AN - symbol przyłącza     TOP - symbol of connector
øD - średnica      øD - diameter

ELEMENTY NAWIEWNE
VENTILATION ELEMENTS
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CZERPNIE / WYRZUTNIE
INTAKE / EXHAUST

CSOCZERPNIA/WYRZUTNIA PROSTOKąTNA STALOWA OCYNKOWANA
RECTANGULAR INTAKE/EXHAUST MADE OF GALVANIZED STEEL

Czerpnie ścienne typu A stosuje się w instalacjach 
wentylacji mechanicznej jako zakończenie otworów 
czerpnych usytuowanych w ścianach zewnętrznych 
budynku. Czerpnie wyposażone są w żaluzje stałe 
zabezpieczające otwór czerpny przed opadami 
atmosferycznymi oraz siatkę ocynkowaną chroniącą 
przed owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami 
większych rozmiarów (liście itp).

Czerpnie ścienne typu A składają się z ramy 
z kątownika z blachy ocynkowanej, żaluzji stałych, 
siatki ocynkowanej. Produkt jest przystosowany do 
malowania proszkowego.

A wall intake used in mechanical ventilation as an 
intake hole located in the exterior wall of a building. 
Intakes feature permanent shutters that secure 
intake holes against weather conditions and have also 
galvanized net for protection against insects, animals 
and pollution of larger sizes
(leaves, etc). 

Wall louvres consist of angle frame of galvanized steel, 
fixed shutters, galvanized mesh. The device is suitable 
for powder coating.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

WYMIARY / DIMENSIONS
• przy zamawianiu podaje się wymiar światła 

przewodu, szerokość[B] x wysokość [H]
• wymiary czerpni zostaną odpowiednio 

zredukowane by czerpnia zmieściła się do kanału
• istnieje możliwość wykonania nakładki, 

pozwalającej na montaż czerpni do kanału 
okrągłego, lub przepustnicy wielopłaszczyznowej

• when ordering, customer must give dimensions 
of duct, width [B] x height [H]

• dimensions of the intake will be reduced 
accordingly to fit to the duct

• there is a possibility to make an overlay that 
allows installation of air intake to round duct, or 
multi-leaf damper

Ograniczenia wymiarowe / Dimensional Limitations:
- szerokość / width [B]:   200-2000 mm
- wysokość / height [H]:   150-2000 mm

Czerpnie o większych rozmiarach wykonywane są w modułach. / Larger air intakes are made in modules.

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[CSO]  [B]  x  [H]

CSO - symbol czerpni     CSO - intake/exhaust symbol
B - szerokość      B - width
H - wysokość      B - height
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øD
[mm]

ød
[mm]

ød1
[mm]

f
[mm]

h
[mm]

102 200 125 140 280
127 250 160 170 320
162 320 202 192 372
202 400 254 240 455
252 500 315 300 525
317 630 397 380 730
357 700 400 450 700
402 800 504 480 880
457 900 500 550 950
502 1000 635 600 1095
632 1260 794 756 1270
712 1430 800 900 1200
802 1600 1000 960 1315
1002 2000 1260 1200 1950

WYWIETRZAK DACHOWY CYLINDRYCZNY
ROUND GRAVITY VENTILATORWDC

Wywietrzaki cylindryczne WDC są urządzeniami, 
które przy pomocy odpowiednio ukształtowanych 
osłon i działania wiatru, wytwarzają różnicę 
ciśnień, powodując wypływ powietrza z przewodów 
wentylacyjnych lub pomieszczeń.

Wywietrzaki łączy się z systemem kanałów za 
pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować 
cokół wyrównujący spadek.

WDC cylindrical ventilators are specially shaped 
devices which in help with specially shaped cover and 
wind action produce the pressure difference causing 
the air to circulate and to be exhausted.

Ventilators are connected with duct systems running 
through the roof base. If the slant of the roof is 
more than 5 degrees, it is necessary to use a decline 
smoothing base.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

WYMIARY / DIMENSIONS

• korpus i daszek zbudowane z blachy stalowej 
ocynkowanej, zgrzewane punktowo

• korpus od dołu wykończony połączeniem 
mufowym

Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem.

• body and roof made of galvanized steel
• at the bottom as standard there is a female 

coupling

Version with a collar available on request.

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[WDC]  [øD]  [montaż]

WDC - symbol wywietrzaka    TOP - ventilator symbol
øD - średnica      øD - diameter
montaż - brak oznaczeń: wykończenie mufowe  montaż - without any symbol: female coupling
K- kołnierz stalowy     K - steel collar

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES



35www.scrol.pl

øD
[mm]

ød
[mm]

f
[mm]

h
[mm]

102 200 80 170
127 250 80 210
162 320 100 260
202 400 140 340
252 500 175 425
317 630 220 535
357 700 260 800
402 800 280 680
457 900 310 765
502 1000 350 850
632 1260 440 1070
712 1430 920 1200
802 1600 560 1360
1002 2000 700 1700

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[CDO(WDO)]  [øDnom]  -  [montaż]

CDO(WDO) - symbol czerpni(wyrzutni)   CDO(WDO) - intake(exhaust) symbol
øD - średnica      øD - diameter
montaż - brak oznaczeń: wykończenie mufowe  montaż - without any symbol: female coupling
K- kołnierz stalowy     K - steel collar

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES

CDO/WDOCZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA OKRąGłA TYP "C"
ROUND ROOF AIR EXHAUSTER/INTAKE TYPE C 

Czerpnie/wyrzutnie dachowe typu C stosuje się 
w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych okrągłych. 
Wyposażone w siatkę ocynkowaną chroniącą przed 
owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami większych 
rozmiarów (liście itp). 

Czerpnie łączy się z systemem kanałów za 
pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować 
cokół wyrównujący spadek.

Roof intake/exhaust type C is used in mechanical 
ventilation as the end of round ventilation ducts. 
Equipped with a galvanized mesh that protects 
against insects, animals and pollution of larger size 
(leaves, etc).

Intakes connects with the system of canals through 
the roof base. If the slant of the roof is more than 5 
degrees, it is necessary to use a decline smoothing 
base.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION
• otwory  zabezpieczone siatką stalową ocynkowaną 

o oczkach 12 x 12mm
• korpus i daszek z blachy stalowej ocynkowanej, 

zgrzewane punktowo
• korpus od dołu wykończony połączeniem 

mufowym
Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem.

• openings secured by galvanized steel mesh with 
an aperture of 12 x 12mm

• body and roof made of galvanized steel sheet 
• at the bottom of the basic version there is a 

female coupling
On request, a version with a collar.

WYMIARY / DIMENSIONS
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ødnom
[mm]

øD1
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

ødp
[cal]

102 200 290 40 150 1/2
127 250 320 40 180 1/2
162 320 355 40 215 3/4
202 400 460 40 270 3/4
252 500 530 40 340 3/4
317 630 625 50 425 3/4
357 710 730 50 480 1
402 800 790 50 540 1
452 900 800 50 610 1
502 1000 880 50 675 1
632 1260 1100 60 850 1

WYRZUTNIA DACHOWA OKRąGłA TYP „E”
ROUND ROOF AIR INTAKE/EXHAUST TYPE E WDE

Wyrzutnie dachowe typu E stosuje się w instalacjach 
wentylacji mechanicznej jako zakończenie przewodów 
wentylacyjnych okrągłych. Konstrukcja wyrzutni 
pozwala na swobodny ruch zużytego powietrza 
w górę, ograniczając jego rozchodzenie się na 
boki. Ten typ wyrzutni jest zalecany szczególnie 
w przypadkach, gdy z powierzchni dachu czerpane jest 
świeże powietrze, lub zużyte powietrze może dostać 
się w strefę przebywania ludzi (np. w przypadku okien 
dachowych)  Wyrzutnia posiada wkładkę zbierającą 
i odprowadzającą na zewnątrz wodę deszczową, 
uniemożliwiając jej przedostanie się do instalacji.

Wyrzutnię łączy się z systemem kanałów za 
pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować 
cokół wyrównujący spadek.

Round roof exhausts type E are used in mechanical 
ventilation as a termination of round duct. Exhauster 
design allows for free movement of exhaust air 
upward, limiting the spreading to the sides. This type 
of exhaust is recommended especially in cases where 
the roof surface has fresh air inlet, or exhausted air 
can get in the zone occupied by people (eg in the case 
of roof windows). Exhauster has a cartridge collecting 
and draining out the rain water, preventing it to get 
into the installation.

Exhauster is connected to a system of canals through 
the roof base. If the slant of the roof is more than 5 
degrees, it is necessary to use a decline smoothing 
base.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

WYMIARY / DIMENSIONS

• otwory zabezpieczone siatką stalową ocynkowaną 
o oczkach 12 x 12mm

• korpus zbudowany z blachy stalowej ocynkowanej
• łączenia: zamek blacharski i zgrzew punktowy
• od dołu korpus wykończony połączeniem 

mufowym
Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem.

• secured by galvanized steel mesh with an 
aperture of 12 x 12mm

• body constructed from galvanized sheet steel
• join: linear or spot seal 
• at the bottom in standard there is a female 

coupling
On request available with a collar.

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[WDE]  [ødnom]  [montaż]

WDE - symbol wyrzutni     WDE- exhauster symbol
ødnom - średnica      ødnom - diameter
montaż - brak oznaczeń: wykończenie mufowe  montaż - without any symbol: female coupling
K- kołnierz stalowy     K - steel collar

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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PB...PODSTAWA DACHOWA TYP „B”
ROOF BASE TYPE “B”

Podstawy dachowe typu B stosuje się w miejscach 
przejścia instalacji wentylacyjnej przez powierzchnię 
dachu.

Roof base type B is used in places where the ventilation 
system goes through the surface of the roof.

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION
Pozioma płyta podstawy pozwala na uszczelnienie 
połaci dachu w miejscu przebicia. Opływowy 
kształt podstawy ułatwia usuwanie wody i śniegu. 
Standardowo podstawa wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej.
• podstawa dachowa typ BII składa się 

z połączenia podstawy BI z odcinkiem kanału  
SPIRO o  długości 1 m

• podstawa dachowa typ BIII składa się 
z połączenia podstawy typ BII i przepustnicy 
jednopłaszczyznowej

W przypadku, gdy skos dachu przekracza 5 stopni, 
zaleca się stosowanie cokołu dachowego w celu 
wyrównania spadku.

The horizontal base plate allows you to seal the roof at 
the connection point. Streamlined shape of the base 
aids the removal of water and snow. The standard 
base is made of galvanized steel sheet.
• roof base BII type is a combination of the base 

section of the BI with 1 m SPIRO ventilation duct
• roof base BIII type is a combination of the 

base type of BII and single-leaf damper

If the slant of the roof is more than 5 degrees, it is 
recommended to use the rectangular muffle roof base 
in order to compensate for the decline.

WYMIARY / DIMENSIONS

PBI
PBII i PBIII

ød
[mm]

ødzewn
[mm]

□A
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

100 102 400 100 1000
125 127 430 100 1000
160 162 460 105 1000
200 202 500 115 1000
250 252 550 125 1000
315 317 620 145 1000
400 403 700 165 1000
500 503 800 190 1000
630 633 930 225 1000
800 803 1100 265 1000
1000 1005 1300 315 1000

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PB(I/II/III)]  -  [ødnom]  -  [montaż]

PB - symbol podstawy dachowej (typ PBI/PBII/PBIII)  PB - intake(exhaust) symbol
ødzewn - średnica      ødzewn - diameter
montaż - brak oznaczeń: wykończenie nyplowe  montaż - without any symbol: male coupling
K- kołnierz stalowy     K - steel collar

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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A x B
[mm]

C x E
[mm]

H
[mm]

średnica przewodu podstaw typu PDB
diameter of PDB roof base branching

[mm]
440 640 500 160
480 680 500 200
530 730 500 250
600 800 500 315
680 880 500 400
780 980 500 500
910 1110 500 630
1080 1280 500 800
1280 1480 500 1000

COKÓł DACHOWY
RECTANGULAR MUFFLE ROOF BASECD...

Cokoły stosuje się w celu wyrównania skosu dachu 
do poziomu. Na cokołach mogą być montowane 
podstawy dachowe lub wentylatory.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar 
podstawy/wentylatora.

Standardowo cokół wykonany jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. 

Dostępne wersje:
CD – cokół na dach prosty
CDI – cokół izolowany na dach prosty (izolacja 
wewnętrzna 50 mm)
CDT – cokół tłumiący na dach prosty (kulisy 100 mm 
H=300 mm)
CDIT – cokół izolowany na dach prosty z kulisami 
tłumiącymi
...s – wersja na dach skośny
Możliwość płyty przyłączeniowej (mufowej).

Rectangular roof base is used for compensating for 
the lower level of the slanted roof. Roof base type B 
or roof fan can be mounted on rectangular roof bases.

Custom size made upon request.

The standard base is made of galvanized sheet steel.

Available versions:
CD – rectangular roof base for horizontal roof 
CDI - insulated base for horizontal roof (internal 
insulation 50 mm)
CDT – rectangular roof base with silencer for horizontal 
roof (slips 100 mm H = 300 mm)
CDIT - insulated base to the roof with a silencer
... s – version for slanted roof 
Available with subbase (fitting coupling).

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

WYMIARY / DIMENSIONS

PRZYKłADOWE WYMIARY / EXAMPLES OF DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[CD...]  -  [AxB]  /  [α]  -  [CxE] - [øPDB]

CD... - symbol cokołu     CD... - symbol of rectangular roof base
A x B - wymiary      A x B- dimensions
α - kąt nachylenia dachu     α- angle of roof slant
Opcjonalnie: wymiary C x E, øPDB    Optional: dimensions CxE, øPDB

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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PRZYKłADOWE WYMIARY / EXAMPLES OF DIMENSIONS

PDAPODSTAWA DACHOWA PROSTOKąTNA TYP "A"
RECTANGULAR ROOF BASE TYPE "A”

Podstawy dachowe typu A stosuje się w miejscach 
przejścia instalacji wentylacyjnej przez powierzchnię 
dachu.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar 
światła kanału.

Ograniczenia wymiarowe:
a: 200 - 2000 mm
b: 200 - 2000 mm
L: 200 - 2000 mm

Rectangular roof base type A is used in places where 
the ventilation system goes through the surface of the 
roof.

Upon request, in custom sized dimensions of duct. 

Dimensional restrictions:
a: 200 - 2000 mm
b: 200 - 2000 mm
L: 200 - 2000 mm

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION
Pozioma płyta podstawy pozwala na uszczelnienie 
połaci dachu w miejscu przebicia. Opływowy 
kształt podstawy ułatwia usuwanie wody i śniegu. 
Standardowo podstawa wykonana jest z  blachy 
stalowej ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki 
z profili blaszanych P30.

W przypadku, gdy skos dachu przekracza 5 stopni, 
zaleca się stosowanie cokołu dachowego w  celu 
wyrównania spadku.

The horizontal base plate allows you to seal the roof at 
the connection point. Streamlined shape of the base 
aids the removal of water and snow. As standard, 
base is made of galvanized steel sheet. The collar is 
made from a frame P30 steel profiles.

If the slant of the roof is more than 5 degrees, it is 
recommended to use the rectangular roof base in 
order to compensate the decline.

WYMIARY / DIMENSIONS

a x b
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

250x250 550 550 145 1000

300x300 600 600 145 1000

400x400 700 700 170 1000

500x500 800 800 170 1000

600x600 900 900 220 1000

800x800 1100 1100 220 1000

1000x1000 1300 1300 320 1000

1200x1200 1360 1360 1320 1000

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[PDA]  -  [a x b]  /  [C] - [E] - [H] - [L]

PDA - symbol podstawy dachowej    PDA - symbol of roof base
a x b - wymiary światła kanału    a x b - duct dimensions
Opcjonalnie: wymiary C, E, H, L    Optional: dimensions C, E, H, L

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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CZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKąTNA TYP „A”
RECTANGULAR ROOF INTAKE/EXHAUSTER TYPE “A”CDA/WDA

Czepnie/wyrzutnie dachowe typu A stosuje się 
w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar 
światła kanału.
Ograniczenia wymiarowe:
a: 200 - 2000 mm b: 200 - 2000 mm
e: 150 - 2000 mm h: 200+e - 3000 mm

Rectangular roof base type A is used in places where 
the ventilation system goes through the surface of the 
roof.

Upon request, in custom sized dimensions of duct. 

Dimensional restrictions:
a: 200 - 2000 mm
b: 200 - 2000 mm
L: 200 - 2000 mm

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

Czepnie wyposażone w siatkę stalową ocynkowaną 
o oczkach 12mm x 12mm chroniącą przed owadami, 
zwierzętami i zanieczyszczeniami większych 
rozmiarów (liście itp). Korpus i daszek wykonane są 
z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewane punktowo. 
Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych 
P30. Główne elementy połączone wkrętami.

Czerpnie łączy się z systemem kanałów za 
pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować 
cokół wyrównujący spadek.

The horizontal base plate allows you to seal the roof at 
the connection point. Streamlined shape of the base 
aids the removal of water and snow. As standard, 
base is made of galvanized steel sheet. The collar is 
made from a frame P30 steel profiles.

If the slant of the roof is more than 5 degrees, it is 
recommended to use the rectangular roof base in 
order to compensate the decline.

WYMIARY / DIMENSIONS

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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a x b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

h
[mm]

250x250 450 450 170 525

300x300 540 540 180 570

400x400 720 720 240 660

500x500 900 900 300 750

600x600 1080 1080 360 840

800x800 1220 1220 480 1020

1000x1000 1540 1540 600 1200

1200x1200 1840 1840 720 1380

PRZYKłADOWE WYMIARY / EXAMPLES OF DIMENSIONS

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[CDA(WDA)]  -  [a x b]  /  [c] - [d] - [e] - [h]

CDA/WDA - symbol czerpni/wyrzutni   CDA/WDA - symbol of intake/exhauster
a x b - wymiary światła kanału    a x b - duct dimensions
Opcjonalnie: wymiary c, d, e, h    Optional: dimensions c, d, e, h

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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CZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKąTNA TYP „B”
RECTANGULAR ROOF INTAKE / EXHAUSTER TYPE “B”CDB/WDB

Czerpnie/wyrzutnie dachowe typu B stosuje się 
w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar 
światła kanału.
Ograniczenia wymiarowe:
a: 200 - 2000 mm
b: 200 - 2000 mm
e: 150 - 2000 mm
h: 200+e - 3000 mm

Rectangular roof intakes / exhausters Type B are used 
in mechanical ventilation as a transition of
a ventilation duct.

Upon request, in custom sized dimensions of duct. 
Dimensional restrictions:
a: 200 - 2000 mm
b: 200 - 2000 mm
e: 150 - 2000 mm
h: 200+e - 3000 mm

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

Czerpnie wyposażone są w żaluzje stałe 
zabezpieczające otwór czepny przed opadami 
atmosferycznymi oraz siatkę ocynkowaną chroniącą 
przed owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami 
większych rozmiarów (liście itp). Wykonana jest 
z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz wykonany 
jest z ramki z profili blaszanych P30. 

Czerpnie łączy się z systemem kanałów za 
pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować 
cokół wyrównujący spadek.
• Czerpnie boczne składają się z ramy z kątownika 

z blachy ocynkowanej, żaluzji stałych, siatki 
ocynkowanej.

• Korpus i daszek zbudowane z blachy stalowej 
ocynkowanej, zgrzewane punktowo. Od dołu 
korpus wykończony profilem P30

• Korpus, daszek i czerpnie połączone wkrętami.

Intake is equipped with permanent shutters that 
protect the hole from the rain weather conditions and 
galvanized mesh that protects against insects, animals 
and pollution of larger size (leaves, etc). It is made 
from galvanized sheet steel. Collar is made of metal 
frame profiles P30.

Intakes connect with the system of canals through the 
roof base. In the case the slant roof is declined more 
than 5 degrees, use a rectangular muffle roof base in 
order to compensate for the decline. 
• Side air intakes are made from angle frame of 

galvanized steel, permanent blinds, galvanized 
net.

• The body and roof are made from galvanized 
sheet steel. The base of the body is finished in 
profile P30

• Body, roof and air intake connected with screws.

WYMIARY / DIMENSIONS

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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PRZYKłADOWE WYMIARY / EXAMPLES OF DIMENSIONS

a x b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

h
[mm]

250x250 320 320 170 510

300x300 460 460 245 620

400x400 560 560 325 710

500x500 660 660 360 770

600x600 760 760 450 870

800x800 960 960 570 1020

1000x1000 1160 1160 695 1170

1200x1200 1360 1360 805 1320

OZNACZENIE PRODUKTU / PRODUCT IDENTIFICATION

[CDB(WDB)]  -  [a x b]  /  [c] - [d] - [e] - [h]

CDB/WDB - symbol czerpni/wyrzutni   PDA - symbol of intake/exhauster
a x b - wymiary światła kanału    a x b - duct dimensions
Opcjonalnie: wymiary c, d, e, h    Optional: dimensions c, d, e, h

AKCESORIA DACHOWE
ROOFING ACCESSORIES
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KONTAKT
CONTACT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI / CONTACT WITH US
Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy doborze 
odpowiednich produktów, chcą poznać ceny lub 
złożyć zamówienie - zapraszamy do kontaktu 
z naszym działem handlowym oraz regionalnymi 
przedstawicielami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
od poniedziałku do piątku. 

If you need help in choosing appropriate products, 
want to know the price or place an order - please 
feel free to contact our sales department and regional 
representatives. We are fully available for you from 
Monday to Friday.

SIEDZIBA FIRMY / COMPANY HEADQUARTERS

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE W POLSCE / REGIONAL REPRESENTATIVES IN POLAND

80-209 Chwaszczyno, ul. Polna 11A

Tel.:  +48 58 661 35 28
  +48 58 667 81 92
Email:  biuro@scrol.pl

Zapraszamy:  pn-pt od 800 do 1600

Open:   Mon-Fri  8:00am - 4:00pm

SCROL Centrala
pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie
tel. +48 58 661 35 28, +48 58 667 81 92
email biuro@scrol.pl

SCROL Poznań
zachodniopomorskie, 
lubuskie, wielkopolskie
gsm. +48 530 753 711
email poznan@scrol.pl

SCROL Wrocław
dolnośląskie, opolskie
gsm. +48 728 865 130
email wroclaw@scrol.pl

SCROL Kraków
śląskie, małopolskie
gsm. +48 666 034 733
email krakow@scrol.pl

SCROL Rzeszów
świętokrzyskie, podkarpackie, 
lubelskie, podlaskie
gsm. +48 728 865 126
email rzeszow@scrol.pl



Katalog nie jest ofertą handową. Produkty oraz ich dane 
techniczne zawarte w publikacji zostały przedstawione 
wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie 
(między innymi ze względu na rozwój oraz dostępność 
produktów) bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane 
jako zobowiązujące dla firmy SCROL.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane 
informacje były dokładne i rzetelne, jednak firma nie ponosi 
odpowiedzialności  za ewentualne błędy, bądź 
niedokładności mogące pojawić się w publikacji. 
W przypadku wątpliwości, nasz dział techniczny zawsze 
służy fachową pomocą. 

Ceny produktów zawsze dostępne są na zapytanie 
ofertowe oraz w aktualnym cenniku. Cennik dostępny 
u naszych przedstawicieli handlowych lub na stronie 
internetowej firmy pod adresem:

http://www.scrol.pl/cenniki

Products are not a trade offer. Products and technical data 
contained in this publication are presented for informational 
purposes only. May be changed (among other things due to 
the development and availability of products) without notice 
and should not be regarded as binding for the company 
SCROL. 

We always make every effort to ensure that the presented 
information is accurate and reliable, but the company is not 
responsible for any errors or inaccuracies that may appear in 
this publication. In the case of any doubts,please contact our 
technical support team standing by with professional help. 

Prices of products are always available on request and at the 
current price list. Pricelist can be obtained from our sale 
representatives, or can be downloaded at the company's 
website:

http://www.scrol.pl/cenniki



n kontakt
tel.: +48 58 661 35 28 

+48 58 667 81 92
e-mail: biuro@scrol.pl
web: www.scrol.pl




