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GENERALNY IMPORTER VALLOX Oy 

Cennik central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła Vallox 

Model Opis 
Cena katalogowa 

netto [PLN] 

  

• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła  
• automatyczny by-pass wymiennika  
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• sterownik Vallox SC z czterema biegami  
• wentylatory EC -  prąd stały:  
  wywiewny: 342 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 331 m3/h_100 Pa 

9 195,00 

 
 
 

 

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 

• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 342 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 331 m3/h_100 Pa  

10 760,00 

 • zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 353 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 324 m3/h_100 Pa 

11 160,00 

 
 

• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 407 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 385 m3/h_100 Pa  

11 975,00 
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  GENERALNY IMPORTER VALLOX Oy 

Cennik central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła Vallox 

Model Opis 
Cena katalogowa 

netto [PLN] 

 
 

 

• zintegrowany czujnik wilgotności  
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W  
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W  
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła  
• automatyczny by-pass wymiennika  
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet   
• wentylatory EC - prąd stały:  
  wywiewny: 558 m3/h_100 Pa  
  nawiewny: 540 m3/h_100 Pa 
 

13 685,00 

 
 

 

 
• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W  
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W  
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 960 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 882 m3/h_100 Pa 

 

21 770,00 

 
 

 
• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W 
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 3000 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 960 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 788 m3/h_100 Pa 
 

25 670,00 
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  GENERALNY IMPORTER VALLOX Oy 

Cennik central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła Vallox 

Model Opis 
Cena katalogowa 

netto [PLN] 
 

 
• zintegrowany okap kuchenny 
• zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• wywiew z okapu kuchennego omija wymiennik  
  ciepła zabezpieczając go przed zabrudzeniem 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• 4-stopniowa regulacja wydatku powietrza w okapie 
• w standardzie możliwość zdalnego sterowania    
  przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 302 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 263 m3/h_100 Pa 

11 975,00 

 • zintegrowany czujnik wilgotności  
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W  
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W  
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła  
• automatyczny by-pass wymiennika  
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet  
• wentylatory EC -  prąd stały:  
  wywiewny: 334 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 277 m3/h_100 Pa 

11 350,00 

 • zintegrowany czujnik wilgotności 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W 
• innowacyjny, oszczędny system odszraniania  
  wymiennika ciepła 
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• graficzny panel sterujący MyVallox Control  
  z możliwością zdalnego sterowania przez Internet 
• wentylatory EC - prąd stały: 
  wywiewny: 205 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 176 m3/h_100 Pa 

10 350,00 
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  GENERALNY IMPORTER VALLOX Oy 

Cennik central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła Vallox 

Model Opis 
Cena katalogowa 

netto [PLN] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900W  
• nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900W  
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła 
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• sterownik Vallox SC z 4 biegami  
• wentylatory EC - prąd stały  
  wywiewny: 335 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 277 m3/h_100 Pa 

10 350,00 

 
 
 
 

 
 

 
• nagrzewnica wtórna elektryczna 900W  
• przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła  
• automatyczny by-pass wymiennika 
• filtry: nawiew F7 + G4, wywiew G4 
• sterownik Vallox SC z 4 biegami  
• wentylatory EC - prąd stały:  
  wywiewny: 205 m3/h_100 Pa 
  nawiewny: 176 m3/h_100 Pa 

9 350,00 

 

 

 
Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm. 

 
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 
• rozmiar 160 mm. 
• prosta w montażu 
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się   
  powietrza 
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i     
  czerwonym 
• tworzywo ABS 
• do stosowania w mniejszych budynkach 

 

510,00 

 

 

 
Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm. 

 
• zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 
• rozmiar 250 mm. 
• prosta w montażu 
• konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się  
  powietrza 
• dostępna w trzech kolorach: białym, szarym i  
  czerwonym 
• tworzywo ABS 
• do stosowania w większych budynkach 

 

910,00 
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GENERALNY IMPORTER VALLOX Oy 

Cennik central wentylacyjnych 
z odzyskiem ciepła Vallox 

Model Opis 
Cena katalogowa 

netto [PLN] 

 
 
 
 

 
Czujnik wilgotności 

 
• Przeznaczony do central Vallox 
• Łatwy montaż 
• W razie zwiększenia wilgotności w powietrzu 
zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania 
parametrów powietrza. 
 

950,00 

  
Czujnik dwutlenku węgla 

 
• Przeznaczony do central Vallox 
• Łatwy montaż 
• W razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w 
powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu 
wyrównania parametrów powietrza 
 

1450,00 

 

 
Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów 

Vallox 096, 101, 110 
 

• Przeznaczony do central Vallox 
• Duża wytrzymałość 
• Łatwy montaż 
• W zestawie komplet króćców przyłączeniowych 
do centrali 
 
 
 

1050,00 
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