
Курс EUR НБУ

Знижка:

OC шт + 28,50 28,50

ST шт + 31,80 31,80

NI шт п/з 56,40 56,40

CU шт п/з 96,00 96,00

OC шт + 47,70 47,70

ST шт + 59,40 59,40

NI шт п/з 92,40 92,40

CU шт п/з 144,00 144,00

ОС шт + 45,60 45,60

ST шт + 54,00 54,00

NI шт п/з 89,40 89,40

CU шт п/з 139,20 139,20

Злучник для полоси В40 хрестовий ОС шт + 62,40 62,40

• призначений для хрестового або поздовжнього  
з’єднання полоси шириною до 40 мм ST шт + 73,20 73,20

Злучник для дроту повздовжній
• призначений для поздовжнього з’єднання 

дроту  блискавкозахисту ø 8 мм

Злучник контрольний з проміжною пластиною OC шт + 52,80 52,80

ST шт п/з 69,90 69,90

NI/CU шт п/з 133,50 133,50

Злучник контрольний ОС шт + 48,60 48,60

ST шт + 60,00 60,00

CU шт п/з 149,10 149,10

Злучник контрольний дріт-дріт OC шт + 55,20 55,20

ST шт п/з 73,20 73,20

NI/CU шт п/з 136,80 136,80

Злучник контрольний для дроту та полоси В40 ОС шт + 66,00 66,00

• для контрольного з’єднання дроту ø 8..10 мм 
та полоси шириною 40 мм; без проміжної пластини ST шт + 68,40 68,40

Злучник контрольний для дроту та полоси В40 
з проміжною пластиною

ОС шт п/з 84,60 84,60

• для контрольного з’єднання дроту ø 8..10 мм 
та полоси шириною 40 мм ST шт п/з 87,00 87,00

OC шт + 59,70 59,70

ST шт п/з 78,60 78,60

• призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм 
або полоси шириною до 30 мм зі стержнем ø16 мм NI шт п/з 120,00 120,00

Злучник для стержня D16 та дроту/полоси OC шт + 53,40 53,40

ST шт + 65,40 65,40

NI шт п/з 102,00 102,00

Злучник для стержня D16-20 та дроту/полоси В40 
з проміжною пластиною

• для з’єднання дроту ø 8..10 мм або полоси шириною 40 мм зі 
стержнем ø16..20 мм

Злучник для стержня D16-20 та дроту/полоси В40

• для з’єднання дроту ø 8..10 мм або полоси шириною 40 мм зі 
стержнем ø16..20 мм; без проміжної пластини

С-044 ST шт + 79,20 79,20

С-031 • для контрольного з’єднання дроту ø 8..10 мм 
та полоси шириною до 30 мм; 

• з проміжною пластиною для кращої фіксації

С-032 • для контрольного з’єднання дроту ø 8..10 мм 
та полоси шириною до 30 мм; 

• без проміжнї пластини

С-033 • призначений для контрольного з’єднання 
дроту ø 8..10 мм з дротом або прутком ø 8..12 мм 

С-034

С-035

С-041
 Злучник для стержня D16 та дроту/полоси 

з проміжною пластиною

С-042 • призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм 
або полоси шириною до 30 мм зі стержнем ø16 мм

С-043 ST шт + 94,80 94,80
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С-011
Злучник для дроту універсальний

• призначений для хрестового або поздовжнього
з’єднання дроту ø 8..10 мм

С-021
Злучник для дроту хрестовий

• призначений для хрестового з’єднання  дроту ø 8..10 мм 
• надійне закріплення дроту 4-ма болтами

С-022
Злучник для полоси хрестовий

• призначений для хрестового або поздовжнього 
з’єднання полоси 25х4 мм або 30х3,5 мм

С-024

С-028 AL шт + 96,00 96,00

ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ
Тип Артикул Назва деталі Матеріал

Один. 
Вим

Наяв- 
ність

Ціна роздрібна  
в грн, з ПДВ,

Ціна зі знижкою 
в грн, з ПДВ,

БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА УЗЕМЛЕННЯ 
ПРАЙС-ЛИСТ від 02.06.2020 



Зажим для дроту до ринви OC шт + 48,30 48,30

LA шт п/з 69,00 69,00

CU шт п/з 167,50 167,50

Клема фальцева з пластиком
• для прокладання дроту блискавкозахисту ø8..10 мм 

по фальцевій покрівлі або конструкціях

Клема фальцева металева
• для прокладання дроту блискавкозахисту ø8..10 мм 

по фальцевій покрівлі або конструкціях

Клема фальцева хрестова
• для прокладання дроту по фальцевій покрівлі

або для приєднання дроту до металевих конструкцій 

Клема фальцева металева для полоси
• призначена для приєднання полоси уземлення 25х4

до металевих конструкцій 

Клема фальцева для полоси 40х4
• призначена для приєднання полоси уземлення 40х4

до металевих конструкцій 

Клема з'єднувальна OC шт + 21,90 21,90

• призначена для приєднання дроту 
до металевих конструкцій 

NI шт п/з 45,00 45,00

Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=110 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах, 

шпилька L-80 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=150 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах, 

шпилька L-120 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=180 mm
для прокладання дроту по стінах з утепленням, 

шпилька L-150 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту пластиковий з дюбелем А=250 mm
для прокладання дроту по стінах з утепленням, 

шпилька L-220 мм з дюбелем в комплекті
Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою

для прокладання дроту по металевій покрівлі, 
даховий шуруп з підкладкою в комплекті

Тримач дроту пластиковий M6

для прокладання дроту ø 8..10 мм, внутрішня різьба М6

Тримач дроту пластиковий M8

для прокладання дроту ø 8..10 мм, внутрішня різьба М8

Тримач дроту пластиковий 
з металевою основою

 для прокладання дроту по металевих покрівлях чи 
сендвіч-панелях, металева основа для кращої стійкості

Тримач дроту NIRO
для прокладання дроту ø 8 мм, висота тримача: 41 мм; 

внутрішня різьба М6

Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою 
для прокладання дроту ø 8 мм, 

даховий шуруп з підкладкою в комплекті

Тримач дроту NIRO з дюбелем А=90 mm
для прокладання дроту ø 8 мм по стінах без утеплення, 

шпилька L-60 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту L-120 OC шт + 25,20 25,20

LA шт п/з 33,60 33,60

CU шт п/з 84,60 84,60

Тримач дроту L-120 з шурупом і підкладкою
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевій покрівлі;

даховий шуруп з 2-ма підкладками в комплекті

Тримач дроту L-120 на закручування OC шт + 31,20 31,20

LA шт п/з 39,60 39,60

CU шт п/з 92,10 92,10

Тримач дроту L-120 на закручування з шурупом
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевій покрівлі;

даховий шуруп з 2-ма підкладками в комплекті
Н-027 OC шт + 32,40 32,40

Н-023 NI шт + 35,70 35,70

Н-024 призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм 
по покрівлі з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 

Н-025 OC шт + 27,00 27,00

Н-026 призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм 
по покрівлі з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 

Н-019 ОС шт п/з 27,00 27,00

Н-020 NI шт + 29,70 29,70

Н-021 NI шт + 32,10 32,10

Н-015 PL шт + 12,30 12,30

Н-016 PL шт + 10,20 10,20

Н-018 PL шт + 10,20 10,20

Н-012 PL шт + 20,10 20,10

Н-013 PL шт + 23,70 23,70

Н-014 PL шт + 28,80 28,80

С-095 OC шт п/з 104,40 104,40

С-099

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання:  ОС- сталь оцинкована гальванічно, ST- гарячецинкована сталь, NI- нержавіюча сталь, CU- мідь, LA - лакування в колір, AL - алюміній 

Н-011 PL шт + 19,20 19,20

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ

С-092 OC шт + 97,20 97,20

С-093 OC шт + 85,80 85,80

С-094 OC шт п/з 97,20 97,20

С-061 • для прокладання дроту по ринві горизонтально 
або для переходу дроту через ринву вертикально

С-091 OC шт + 78,60 78,60



Тримач дроту FLIP дистанційний А=70 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих стінах (сендвіч-

панелі) та конструкціях 

Тримач дроту FLIP дистанційний А=120 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих стінах (сендвіч-

панелі) та конструкціях 

Тримач дроту металевий FLIP ОС шт + 38,70 38,70

для прокладання дроту по стінах будівель, 
металевих та конструкціях, внутрішня різьба М8 CU шт п/з 132,00 132,00

Тримач дроту металевий з дюбелем А=100 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах, 

шпилька L-80 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту металевий з дюбелем А=140 mm
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах, 

шпилька L-120 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту металевий з дюбелем А=170 mm
для прокладання дроту по стінах з утепленням, 

шпилька L-150 мм з дюбелем в комплекті

Тримач дроту металевий з дюбелем А=240 mm
для прокладання дроту по стінах з утепленням, 

шпилька L-220 мм з дюбелем в комплекті

Тримач полоси В40 металевий
для прокладання полоси шириною 40 мм,

внутрішній отвір та різьба М8

Тримач полоси В40 металевий з дюбелем
в комплекті тримач Н-035 зі шпилькою L-80 та дюбелем

Тримач полоси металевий FLIP ОС шт + 35,70 35,70

для прокладання полоси шириною до 30мм,
внутрішній отвір та різьба М8

CU шт п/з 118,50 118,50

Тримач полоси металевий з дюбелем

в комплекті тримач Н-036 + шпилька двогв L-100 з дюбелем

Тримач стержня D16 мм металевий ОС шт + 46,80 46,80

призначений для кріплення стержня ø16 мм до стін та конструкцій; 
внутрішній отвір та різьба М10 

CU шт п/з 135,60 135,60

Тримач коньковий прямий з пластиком OC шт + 42,60 42,60

для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку покрівлі з бляхи, 
профнастилу чи бітумної черепиці. Тримач - пластик

LA шт п/з 49,80 49,80

Тримач коньковий прямий з NIRO OC шт + 59,70 59,70

для прокладання дроту ø 8 мм по коньку покрівлі з бляхи, 
профнастилу чи бітумної черепиці. Тримач - нерж. сталь

LA шт п/з 69,60 69,60

Тримач коньковий прямий L-120 OC шт + 48,60 48,60

для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку покрівлі 
з бляхи, профнастилу чи бітумної черепиці. L-120 мм

LA шт п/з 62,40 62,40

Тримач коньковий півкруглий з пластиком OC шт + 59,70 59,70

LA шт п/з 77,40 77,40
CU шт п/з 216,00 216,00

Тримач коньковий півкруглий з NIRO OC шт + 79,80 79,80

LA шт п/з 99,90 99,90

CU/NI шт п/з 234,00 234,00

Тримач коньковий півкруглий L-120 OC шт + 65,40 65,40

LA шт п/з 85,50 85,50

CU шт п/з 269,10 269,10

Тримач коньковий півкруглий L-120 на закручування OC шт п/з 69,90 69,90

LA шт п/з 90,00 90,00
CU шт п/з 296,40 296,40

Тримач дроту пластиковий з підставкою 
для прокладання дроту по покрівлі з бітумної черепиці 

або бляхи. Тримач дроту - пластик 

Тримач дроту NIRO з підставкою 
для прокладання дроту по покрівлі з бітумної черепиці 

або бляхи. Тримач дроту - нерж.сталь 

Тримач дроту L-120 з підставкою
для прокладання дроту ø 8 мм по покрівлі 

з бітумної черепиці або бляхи. Н=115мм

25,50

Н-062 OC шт + 49,80 49,80

Н-063 OC шт + 38,40 38,40

Н-038

Н-041

Н-042

Н-043

Н-051 для прокладання дроту по коньку даху з черепиці 
або металочерепиці. Тримач дроту - пластик

Н-052 для прокладання дроту по коньку даху з черепиці 
або металочерепиці. Тримач дроту - нерж.сталь

Н-053 для прокладання дроту 8..10 мм по коньку даху 
з черепиці або металочерепиці

Н-054 для прокладання дроту 8..10 мм по коньку даху 
з черепиці або металочерепиці

Н-061 OC шт + 25,50

Н-039 ОС шт + 50,40 50,40

Н-036

Н-037 ОС шт + 41,70 41,70

Н-033 ОС шт + 47,70 47,70

Н-034 ОС шт + 53,10 53,10

Н-035 ОС шт + 43,80 43,80

Н-030

Н-031 ОС шт + 43,80 43,80

Н-032 ОС шт + 45,90 45,90

Н-028 ОС шт п/з 70,80 70,80

Н-029 ОС шт п/з 72,96 72,96



Тримач дроту під черепицю з пластиком 300 mm OC шт + 45,96 45,96

LA шт п/з 59,40 59,40

CU шт п/з 150,00 150,00

Тримач дроту під черепицю з пластиком 400 mm OC шт п/з 47,10 47,10

LA шт п/з 59,40 59,40

CU шт п/з 159,60 159,60

Тримач дроту під черепицю з NIRO 330 mm OC шт + 69,60 69,60

LA шт п/з 82,80 82,80

CU шт п/з 174,00 174,00

Тримач дроту під черепицю з NIRO 400 mm OC шт п/з 70,20 70,20

LA шт п/з 82,56 82,56

CU шт п/з 182,40 182,40

Тримач дроту під черепицю універсальний прямий OC шт + 79,50 79,50

для прокладання дроту ø 8 мм по покрівлі з черепиці
в напрямку паралельно до конька

LA шт п/з 114,00 114,00

Тримач дроту під черепицю універсальний скручений OC шт + 84,60 84,60

для прокладання дроту ø 8 мм по покрівлі з черепиці
в напрямку від конька до краю даху

LA шт п/з 118,80 118,80

Тримач дроту кутовий з пластиком
для прокладання дроту по металевих дахах 

або парапетах; тримач дроту - пластик

Тримач дроту кутовий з Niro
для прокладання дроту по металевих дахах 
або парапетах; тримач дроту - нерж. сталь

Тримач дроту кутовий L-120
для прокладання дроту по металевих покрівлях

з ухилом, опора для кращої стійкості

Тримач дроту кутовий L-120 на закручування
для прокладання дроту по металевих покрівлях

з ухилом, опора для кращої стійкості

Н-801 Хомут для труб D100 з пластиковим тримачем дроту LA шт + 99,00 99,00

Н-881 Хомут для труб D80 з пластиковим тримачем дроту LA шт + 96,60 96,60

Н-891 Хомут для труб D90 з пластиковим тримачем дроту LA шт + 97,80 97,80

Н-802 Хомут для труб D100 з тримачем дроту NIRO LA шт + 110,40 110,40

Н-882 Хомут для труб D80 з тримачем дроту NIRO LA шт + 108,00 108,00

Н-892 Хомут для труб D90 з тримачем дроту NIRO LA шт + 109,20 109,20

Хомут для труби d60-120 універсальний OC шт + 48,00 48,00

NI шт + 88,80 88,80

CU шт п/з 219,60 219,60

Тримач дроту пластиковий для плоского даху

• пустий без кришки   • під заповнення бетоном

Тримач дроту пластиковий для плоского даху 
з кришкою

• пустий з кришкою  • під заповнення бетоном

Тримач дроту пластиковий для плоского даху 
з кришкою заповнений бетоном

• заповнений бетоном (1,2 кг)  •  з кришкою

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання:  ОС- сталь оцинкована гальванічно, ST- гарячецинкована сталь, NI- нержавіюча сталь, CU- мідь, LA - лакування в колір, AL - алюміній 

Н-302 PL шт + 22,50 22,50

Н-303 PL шт + 34,90 34,90

Н-820 для прокладання дроту по водостічних трубах  діаметром 
від 60 до 120 мм

Н-301 PL шт + 17,40 17,40

Н-084 OC шт п/з 52,80 52,80

Н-082 OC шт + 49,80 49,80

Н-083 OC шт п/з 49,80 49,80

Н-071 для прокладання дроту ø 8..10 мм  по покрівлі з черепиці
монтується під черепицю; тримач дроту - пластик

Н-072 для прокладання дроту ø 8..10 мм  по покрівлі з черепиці
монтується під черепицю; тримач дроту - пластик

Н-073 для прокладання дроту ø 8 мм  по покрівлі з черепиці
монтується під черепицю; тримач дроту - нерж. сталь

Н-074 для прокладання дроту ø 8 мм  по покрівлі з черепиці
монтується під черепицю; тримач дроту - нерж. сталь

Н-701

Н-702

Н-081 OC шт + 25,50 25,50



Труба монтажна d20/12
для прокладання дроту в штукатурці/ під утепленням

К-202 Муфта для труби 20/12 PL шт + 6,96 6,96

К-203 Затискач UD-20 для труби 20/12 ОС шт + 6,96 6,96

Компенсатор
для вирівнювання довжини дроту при температурних змінах

К-221 Компенсаційний з'єднувач дріт/дріт AL шт + 114,00 114,00

К-222 Компенсаційний з'єднувач полоса/полоса AL шт + 156,00 156,00

К-223 Компенсаційний з'єднувач дріт/полоса AL шт + 136,80 136,80

Зажим натяжний
для виконання струмовідводів методом натягування

Натяжна труба L=400
для виконання струмовідводів методом натягування

Натяжна труба L=600
для виконання струмовідводів методом натягування

Пластина-скоба тримача дроту
для кріплення дроту 8 мм до стін чи конструкцій

Пластина-скоба тримача стержня D16
для кріплення стержня D16 мм до стін чи конструкцій

Захисний екран 1,4 м
для захисту струмовідводу/полоси 

від механічних пошкоджень

Корпус для контрольного фасадного з'єднання
розмір 140х140х60

Корпус для контрольного фасадного з'єднання
розмір 140х140х100

Колодязь ревізійний пластиковий
для влаштування контрольних з'єднань в землі, 

розмір 300х300х300

К-700 Ізоляційний стержень 1000 мм М8/М8 п/з

К-701 для прокладання струмовідводу з дотриманням M16/M16 п/з

К-702 безпечної ізоляційної відстані, довжина 1 м M8/M16 п/з

К-750 Ізоляційний стержень 500 мм М8/М8 п/з

К-751 для прокладання струмовідводу з дотриманням M16/M16 п/з

К-752 безпечної ізоляційної відстані, довжина 0,5 м M8/M16 п/з

К-770 Ізоляційний стержень 700 мм М8/М8 п/з

К-771 для прокладання струмовідводу з дотриманням M16/M16 п/з

К-772 безпечної ізоляційної відстані, довжина 0,75 м M8/M16 п/з

Ручний інструмент для вирівнювання дроту

• комплект - 2 шт
Шуруп даховий з 2-ма підкладками

Для кріплення металевих тримачів до металевої покрівлі
 Шуруп даховий під викрутку з підкладкою

Для  кріплення  пластикових  тримачів до металевого даху
Мастика бітумно-полімерна (10 кг)

для приклеювання тримачів Н-303 до покрівлі з рубероїду
Вазелін технічний 0,5 кг

для захисту болтових з'єднань від впливу корозії

Пристрій для вирівнювання проволоки та полоси
• використовується для швидкого вирівнювання дроту ø 6..10 мм  

та полоси шириною до 30 мм ; 9 роликів
наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання: ОС- сталь оцинкована гальванічно, ST- гарячецинкована сталь, AL- алюміній, PL- пластик

К-910 - шт + 840,00 840,00

К-950 - шт + 112,80 112,80

К-1000 - шт + 23 334,00 23 334,00

К-880 - шт + 1 194,00 1 194,00

К-901 ОС 100 шт + 198,00 198,00

К-902 ОС 100 шт + 198,00 198,00

К-874 Обойма універсальна подвійна до труби 100-500 мм OC шт + 498,00 498,00

К-816 З'єднувач прямий до ізол.стержня М16 ОС шт п/з 21,60 21,60

К-870 Обойма універсальна до труби 100-500 мм М8 OC шт + 286,50 286,50

К-830 Тримач дроту металевий до ізол.стержня ОС шт + 44,00 44,00

К-838 Тримач стержня д16мм до ізол.стержня ОС шт + 53,40 53,40

К-808 З'єднувач прямий до ізол.стержня М8 ОС шт + 13,80 13,80

К-804 Тримач ізол. стержня до щогли d42 мм ОС шт п/з 96,00 96,00

К-805 Тримач ізоляційного стержня фальцевий ОС шт п/з 51,00 51,00

К-818 Тримач дроту пластиковий до ізол.стержня PL шт + 24,60 24,60

К-801 Тримач ізоляційного стержня (нова конструкція) ОС шт п/з 294,00 294,00

К-803 Тримач ізол. стержня до щогли d32 мм ОС шт п/з 87,90 87,90

К-683 PL шт + 522,00 522,00

шт 864,00 864,00

шт 660,00 660,00

шт 729,00 729,00

К-681 PL шт + 267,00 267,00

К-682 PL шт + 414,00 414,00

K-308 ОС шт + 12,00 12,00

K-316 ОС шт + 12,96 12,96

К-391 ST шт п/з 312,00 312,00

К-271 ОС шт + 135,60 135,60

К-274 ST шт + 124,20 124,20

К-276 ST шт + 178,20 178,20

К-201 PL м + 39,90 39,90

К-220 AL шт + 59,70 59,70

ГРУПА K - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ



Комплект стержневого уземлювача ø16, 3 м
2 стержні 1,5м з муфтами, наконечник, забивний гвинт

та затискач для смуги 25х4

Комплект стержневого уземлювача ø16, 3 м
2 стержні 1,5м з муфтами, наконечник, забивний гвинт

та затискач для смуги 40х4

Комплект стержневого уземлювача ø16, 4,5 м
3 стержні 1,5м з муфтами, наконечник, забивний гвинт

та затискач для смуги 40х4

Комплект стержневого уземлювача ø16, 6 м
4 стержні 1,5м з муфтами, наконечник, забивний гвинт

та затискач для смуги 40х4

Комплект стержневого уземлювача ø16, 9 м
6 стержнів 1,5м з муфтами, наконечник, забивний гвинт

та затискач для смуги 40х4

Стержень уземлення ø16 мм L-1500
стержень заземлення 1,5м, різьбовий, д16мм

Муфта з'єднувальна для стержня ø16 мм
різьбова муфта-з'єднувач для стержня уземлювача

Наконечник для стержня ø16 мм
різьбова муфта-з'єднувач для стержня уземлювача

Забивний гвинт для стержня ø16 мм
для ручного забивання стержня уземлення діам. 16 мм

 Ударна муфта для стержня ø16 мм
для з'єднання стержня з ударним гвинтом

Комплект стержневого уземлювача ø20, 3 м
в комплекті 2 стержні довж. 1,5м, наконечник

 та злучник стержня з полосою, гарячецинкована сталь

Комплект стержневого уземлювача ø20, 4,5 м
в комплекті 3 стержні довж. 1,5м, наконечник

 та злучник стержня з полосою, гарячецинкована сталь

Комплект стержневого уземлювача ø20, 6 м
в комплекті 4 стержні довж. 1,5м, наконечник

 та злучник стержня з полосою, гарячецинкована сталь

Стержень уземлення ø20 мм L-1500
L=1500 мм, гарячий цинк. 80 мкм., D=20 мм. 

Наконечник для стержня ø20 мм
Сталь марки 45, цинк 80 мкм., D=20мм

Насадка ручного монтажу стержня D20 мм
 для забивання стержнів зі сталі підвищеної міцності

Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів D20 мм
 для забивання стержнів зі сталі підвищеної міцності

Антикорозійна стрічка 100 мм, 10 м
стрічка насичена антикорозійною пастою; 100mm x10m

Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м
стрічка насичена антикорозійною пастою; 50mm x10m

Насадка SDS-MAX для вібромолота
для забивання стержнів уземлення G-16 відбійником

Шина вирівнювання потенціалів
для вирівнювання потенціалів електричних з’єднань

G-16/30 OC шт + 726,00 726,00

G-290 шт + 354,00 354,00

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання: ОС- сталь оцинкована гальванічно, ST- гарячецинкована сталь, NI- нержавіюча сталь

G-112 шт + 262,80 262,80

G-115 шт + 289,20 289,20

G-160 шт + 444,00 444,00

G-14/90 Уземлювач поміднений ø14,2 мм, L=9 м CP шт + 3 487,20 3 487,20

G-14/1 Стержень уземлення 1,5м, d14,2 поміднений CP шт + 403,20 403,20

G-14/2 З'єднувач латунний для стержня d14,2 мм BR шт + 140,40 140,40

G-14/45 Уземлювач поміднений ø14,2 мм, L=4,5 м CP шт + 1 856,40 1 856,40

G-14/60 Уземлювачпоміднений ø14,2 мм, L=6 м CP шт + 2 400,00 2 400,00

G-20/5 ОС шт + 598,80 598,80

G-20/8 ОС шт + 1 038,00 1 038,00

G-14/30 Уземлювач поміднений ø14,2 мм, L=3 м CP шт + 1 312,80 1 312,80

G-20/60 ST шт + 1 434,00 1 434,00

G-20/1 ST шт + 330,00 330,00

G-20/2 ST шт + 37,20 37,20

G-16/5 OC шт + 33,00 33,00

G-20/30 ST шт + 774,00 774,00

G-20/45 ST шт + 1 104,00 1 104,00

G-16/2 ST шт + 67,80 67,80

G-16/3 OC шт + 58,80 58,80

G-16/4 OC шт + 35,40 35,40

G-16/60 OC шт + 1 329,00 1 329,00

G-16/90 OC шт + 1 926,00 1 926,00

G-16/1 OC шт + 229,80 229,80

G-16/31 OC шт + 698,40 698,40

G-16/45 OC шт + 1 032,00 1 032,00

ГРУПА G - УЗЕМЛЕННЯ



M-210 Блискавкоприймач алюмінієвий  d16, 1,0 м AL шт + 298,00 298,00

M-215 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 1,5 м AL шт + 339,00 339,00

M-220 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 2,0 м AL шт + 397,80 397,80

M-225 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 2,5 м AL шт + 519,00 519,00

M-230 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 3,0 м AL шт + 594,00 594,00

M-235 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 3,5 м AL шт + 756,00 756,00

M-240 Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10, 4,0 м AL шт + 828,00 828,00

M-415 Блискавкоприймач мідний 12/8, 1,5 м CU шт п/з 912,00 912,00

M-420 Блискавкоприймач мідний 12/8, 2,0 м CU шт п/з 1 038,00 1 038,00

M-425 Блискавкоприймач мідний 12/8, 2,5 м CU шт п/з 1 524,00 1 524,00

AL шт + 504,00 504,00

CU шт п/з 1 377,00 1 377,00

AL шт + 564,00 564,00

CU шт п/з 1 503,00 1 503,00

AL шт + 684,00 684,00

CU шт п/з 1 989,00 1 989,00

M-02/82 Щогла активного блискавкоприймача 8 м NI шт п/з 6 930,00 6 930,00

M-02/62 Щогла активного блискавкоприймача 6 м NI шт + 4 620,00 4 620,00

M-02/72 Щогла активного блискавкоприймача 7 м NI шт п/з 6 870,00 6 870,00

M-02/42 Щогла активного блискавкоприймача 4 м NI шт + 3 690,00 3 690,00

M-02/52 Щогла активного блискавкоприймача 5 м NI шт + 3 840,00 3 840,00

M-02/100 Щогла блискавкоприймача 10 м 
з комплектом розтяжок

NI шт + 8 934,00 8 934,00

М-02. Щогли для закріплення активного блискавкоприймача
вертикальні щогли з нержавіючої сталі з можливістю закріплення активного блискавкоприймача Gromostar

в комплекті із злучником для приєднання дроту

M-02/32 Щогла активного блискавкоприймача 3 м NI шт + 2 088,00 2 088,00

M-02/80 Щогла блискавкоприймача 8 м NI шт + 5 388,00 5 388,00

M-02/90 Щогла блискавкоприймача 8 м NI шт + 7 392,00 7 392,00

M-02/50 Щогла блискавкоприймача 5 м NI шт + 2 292,00 2 292,00

M-02/60 Щогла блискавкоприймача 6 м NI шт + 2 592,00 2 592,00

M-02/70 Щогла блискавкоприймача 7 м NI шт + 4 620,00 4 620,00

М-02. Щогли з нержавіючої сталі
вертикальні щогли з нержавіючої сталі в комплекті зі злучником для приєднання дроту

M-02/30 Щогла блискавкоприймача 3 м NI шт + 2 088,00 2 088,00

M-02/40 Щогла блискавкоприймача 4 м NI шт + 2 184,00 2 184,00

M-01/25 Блискавкоприймач для комину 2,5 м

M-01/30 Блискавкоприймач для комину 3,0 м

M-01/35 Блискавкоприймач для комину 3,5 м AL шт + 978,00 978,00

M-01/40 Блискавкоприймач для комину 4,0 м AL шт + 1 056,00 1 056,00

756,00 756,00AL шт +

Блискавкоприймачі алюмінієві збірні 16/10 мм

М-01. Блискавкоприймачі для комину
вертикальні дюралюмінієві блискавкоприймачі 

в комплекті: 2 або 3 кріпленнями для монтажу до стіни та злучник для приєднання дроту

M-01/15 Блискавкоприймач для комину 1,5 м

M-01/20 Блискавкоприймач для комину 2,0 м

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ



Блискавкоприймач 3 м на тринозі
в комплекті тринога з 3-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 4 м на тринозі
в комплекті тринога з 3-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 5 м на тринозі
в комплекті тринога з 3-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 6 м на тринозі
в комплекті тринога з 3-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 7 м на тринозі
в комплекті тринога з 3-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 8 м на тринозі
в комплекті тринога з 6-ма бет.основами та злучник

Блискавкоприймач 9 м на тринозі
в комплекті тринога посилена з 6-ма бет.осн. та злучник

Блискавкоприймач 10 м на тринозі
в комплекті тринога посилена з 6-ма бет.осн. та злучник

M-05/82
Щогла активного блискавкоприймача 

8 м на тринозі
NI шт п/з 16 440,00 16 440,00

M-05/62
Щогла активного блискавкоприймача 

6 м на тринозі
NI шт + 9 900,00 9 900,00

M-05/72
Щогла активного блискавкоприймача 

7 м на тринозі
NI шт п/з 16 200,00 16 200,00

M-05/42
Щогла активного блискавкоприймача 

4 м на тринозі
NI шт + 8 880,00 8 880,00

M-05/52
Щогла активного блискавкоприймача 

5 м на тринозі
NI шт + 9 180,00 9 180,00

M-05/100 NI шт п/з 15 990,00 15 990,00

М-05. Щогли на тринозі для активного блискавкоприймача
вертикальні блискавкоприймачі з нержавіючої сталі для закріплення активного блискавкоприймача

 в комплекті з триногою, 3-ма бетонними основами та затискачем для приєднання дроту

M-05/32
Щогла активного блискавкоприймача 

3 м на тринозі
NI шт + 6 960,00 6 960,00

M-05/70 NI шт + 9 294,00 9 294,00

M-05/80 NI шт + 9 894,00 9 894,00

M-05/90 NI шт п/з 15 294,00 15 294,00

M-05/40 NI шт + 6 654,00 6 654,00

M-05/50 NI шт + 7 470,00 7 470,00

M-05/60 NI шт + 7 740,00 7 740,00

M-04/40 Блискавкоприймач з бетонною основою 4,0 м AL шт + 1 896,00 1 896,00

М-05. Блискавкоприймачі на тринозі з бетонними основами
вертикальні блискавкоприймачі з нержавіючої сталі в комплекті з триногою та бетонними основами 

для монтажу на плоскій покрівлі та затискачем для приєднання дроту

M-05/30 NI шт + 6 630,00 6 630,00

M-04/30 Блискавкоприймач з бетонною основою 3,0 м AL шт + 1 284,00 1 284,00

M-04/35 Блискавкоприймач з бетонною основою 3,5 м AL шт + 1 788,00 1 788,00

M-04/20 Блискавкоприймач з бетонною основою 2,0 м AL шт + 885,00 885,00

M-04/25 Блискавкоприймач з бетонною основою 2,5 м AL шт + 1 086,00 1 086,00

M-03/70
Щогла блискавкоприймача з боковим 

кріпленням, 7.0 м
NI шт + 5 946,00 5 946,00

М-04. Блискавкоприймачі на бетонній основі
 дюралюмінієві блискавкоприймачі в комплекті з бетонною основою для монтажу на плоскій покрівлі та затискачем для дроту

M-04/15 Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5 м AL шт + 765,00 765,00

M-03/40
Щогла блискавкоприймача з боковим 

кріпленням, 4.0 м
NI шт + 3 348,00 3 348,00

M-03/50
Щогла блискавкоприймача з боковим 

кріпленням, 5.0 м
NI шт + 3 660,00 3 660,00

M-03/60
Щогла блискавкоприймача з боковим 

кріпленням, 6.0 м
NI шт + 3 966,00 3 966,00

М-03. Блискавкоприймачі з боковим кріпленням
вертикальні щогли з нержавіючої сталі в комплекті із затискачем та 2-ма тримачами щогли до стіни

M-03/30
Щогла блискавкоприймача з боковим 

кріпленням, 3.0 м
NI шт + 3 480,00 3 480,00



M-06/01 Блискавкоприймач з металевою підставкою 0.5 м AL шт + 444,00 444,00

M-06/02 Блискавкоприймач з металевою підставкою 1.0 м AL шт + 495,00 495,00

M-06/03 Блискавкоприймач регулювальний 0,5 м AL шт + 594,00 594,00

M-06/04 Блискавкоприймач регулювальний 1,0 м AL шт + 750,00 750,00

M-09/60 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 6 м NI шт п/з 4 440,00 4 440,00

M-09/40 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 4 м NI шт п/з 4 050,00 4 050,00

M-09/50 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 5 м NI шт п/з 4 170,00 4 170,00

M-08/40 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 4,0м AL шт + 2 568,00 2 568,00

M-09. Блискавкоприймачі з кріпленням до труб

вертикальні дюралюмінієві блискавкоприймачі, в комплекті з металевими хомутами, встановлюються на трубах та конструкціях

M-09/30 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 3 м NI шт п/з 3 870,00 3 870,00

M-08/30 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 3,0м AL шт + 2 070,00 2 070,00

M-08/35 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 3,5м AL шт + 2 490,00 2 490,00

M-08/20 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 2,0м AL шт + 1 590,00 1 590,00

M-08/25 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 2,5м AL шт + 1 914,00 1 914,00

M-07/70 Блискавкоприймач з металевою основою 7,0 м NI шт + 6 990,00 6 990,00

M-08. Блискавкоприймачі з кріпленням до труб

вертикальні дюралюмінієві блискавкоприймачі, в комплекті з металевими хомутами, встановлюються на трубах та конструкціях

M-08/15 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5м AL шт + 1 440,00 1 440,00

M-07/40 Блискавкоприймач з металевою основою 4,0 м NI шт + 4 470,00 4 470,00

M-07/50 Блискавкоприймач з металевою основою 5,0 м NI шт + 4 860,00 4 860,00

M-07/60 Блискавкоприймач з металевою основою 6,0 м NI шт + 5 280,00 5 280,00

M-06/30 Блискавкоприймач на металевій основі 3,0 м AL шт + 1 548,00 1 548,00

M-07. Блискавкоприймачі з металевою основою
вертикальні блискавкоприймачі з нержавіючої сталі, в комплекті з металевою основою 

встановлюються на металеву основу, яка кріпиться анкерними болтами до конструкції даху

M-07/30 Блискавкоприймач з металевою основою 3,0 м NI шт + 4 350,00 4 350,00

M-06/15 Блискавкоприймач на металевій основі 1,5 м AL шт + 1 200,00 1 200,00

M-06/20 Блискавкоприймач на металевій основі 2,0 м AL шт + 1 350,00 1 350,00

M-06/25 Блискавкоприймач на металевій основі 2,5 м AL шт + 1 452,00 1 452,00

M-06. Блискавкоприймачі з металевою основою
вертикальні дюралюмінієві блискавкоприймачі в комплекті з металевою основою 

встановлюються на на металеву основу, яка кріпиться анкерними болтами до конструкції даху

M-06/10 Блискавкоприймач на металевій основі 1,0 м AL шт + 1 098,00 1 098,00



Блискавкоприймач коньковий півкруглий 1,0 м AL шт + 525,00 525,00

півкругле одиничне кріплення, шпилька 1м, затискач LA шт п/з 594,00 594,00

Блискавкоприймач коньковий прямий 1,0 м AL шт + 525,00 525,00

пряме одиничне кріплення, шпилька 1м, затискач LA шт п/з 594,00 594,00

Блискавкоприймач коньковий півкруглий 1,5 м AL шт + 756,00 756,00

півкруглий, подвійне кріплення, шпилька 1.5м, затискач LA шт п/з 876,00 876,00

Блискавкоприймач коньковий прямий 1,5 м AL шт + 756,00 756,00

прямий, подвійне кріплення, шпилька 1.5м, затискач LA шт п/з 876,00 876,00

Блискавкоприймач коньковий півкруглий 2,0 м AL шт + 936,00 936,00

півкруглий, подвійне кріплення, шпилька 2.0м, затискач LA шт п/з 1 056,00 1 056,00

Блискавкоприймач коньковий прямий 2,0 м AL шт + 936,00 936,00

прямий з 4-ма кріпленнями, шпилька 2.0м, затискач LA шт п/з 1 056,00 1 056,00

Блискавкоприймач коньковий 2,5 м
прямий з 4-ма кріпленнями, шпилька 2.5 м, затискач

Блискавкоприймач коньковий 3,0 м
прямий з 4-ма кріпленнями, шпилька 2.0м, затискач

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 
3 м

щогла L=4000 + 4 ізоляційних штанги + затискач та дріт

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 
4 м

щогла L=4000 + 5 ізоляційних штанг + затискач та дріт

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 
5 м

щогла L=5000 + 6 ізоляційних штанг + затискач та дріт

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 
6 м

щогла L=6000 + 7 ізоляційних штанг + затискач та дріт

Блискавкоприймач з ізольованим струмовідводом, 
7 м

щогла L=7000 + 8 ізоляційних штанг + затискач та дріт

Тримач блискавкоприймача 16/10 з дюбелем
для кріплення блискавкоприймача до стін, Н=180мм, М10

Тримач блискавкоприймача 16/10 з пластиною L-120 mm
для кріплення блискавкоприймача до металу, Н=120мм

Тримач блискавкоприймача 16/10 з пластиною L-170 mm
для кріплення блискавкоприймача до металу, Н=170мм

Тримач L-500 Для блискавкоприймача 16/10

для кріплення блискавкоприймача 16/10 з забезпеч. ізол. відступу

Злучник щогли блискавкоприймача d32 mm та дроту

для приєднання до щогли ᴓ32мм

Злучник щогли блискавкоприймача d42 mm та дроту

для приєднання до щогли ᴓ42.4мм

Металева підставка для блискавкоприймача 16 мм

для кріплення блискавкоприймачів ᴓ16 до конструкцій, 100х250 мм

Металева підставка для блискавкоприймача 16 мм

для кріплення блискавкоприймачів ᴓ16 до конструкцій, 200х250 мм

Ізольований тримач блискавкоприймача d16 L-500

для кріплення блискавкоприймача 16/10 з забезпеч. ізол. відступу

Ізольований тримач блискавкоприймача d16 L-500

для кріплення блискавкоприймача 16/10 з забезпеч. ізол. відступу

M-10/26 AL шт + 1 392,00 1 392,00

М-053 ОС шт + 672,00 672,00

М-058 ОС шт п/з 996,00 996,00

М-059 ОС шт п/з 1 080,00 1 080,00

М-032 NI шт + 174,00 174,00

М-042 NI шт + 186,00 186,00

М-052 ОС шт п/з 570,00 570,00

М-020 ОС шт п/з 78,00 78,00

М-021 ОС шт п/з 84,00 84,00

М-025 ОС шт п/з 588,00 588,00

M-12/70 NI шт п/з 11 958,00 11 958,00

Додаткові комплектуючі для блискавкоприймачів

М-016 ОС шт + 56,40 56,40

M-12/40 NI шт п/з 6 870,00 6 870,00

M-12/50 NI шт п/з 9 282,00 9 282,00

M-12/60 NI шт п/з 10 380,00 10 380,00

M-10/21

M-10/31 AL шт + 1 494,00 1 494,00

М-12. Блискавкоприймачі з ізольованим струмовідводом
вертикальні щогли з нержавіючої сталі в комплекті з ізоляційними штангами 0,5м, дротом та із затискачем

M-12/30 NI шт п/з 5 472,00 5 472,00

M-10. Конькові блискавкоприймачі
вертикальні блискавкоприймачі з дюралюмінію з затискачем  та кріпленням 

для монтажу на коньку покрівлі з металочерепиці або черепиці

M-10/10

M-10/11

M-10/15

M-10/16

M-10/20



Тримач для щогли блискавкоприймача d32 OC шт + 696,00 696,00

для кріплення блискавкоприймачів ᴓ32 до стін, Н=120 LA шт п/з 894,00 894,00

Тримач для щогли блискавкоприймача d32 L-300 OC шт п/з 795,00 795,00

для кріплення блискавкоприймачів ᴓ32 до стін, Н=300 LA шт п/з 996,00 996,00

Тримач для щогли блискавкоприймача d42

для кріплення блискавкоприймачів ᴓ42.4 до стін, Н=120

Тримач для щогли блискавкоприймача d42 L-400

для кріплення блискавкоприймачівᴓ42.4 до стін, Н=400

Металева основа щогли блискавкоприймача
для закріплення щогли блискавкоприймача 

до конструкцій чи металевих площадок

Тринога щогли блискавкоприймача
для влаштування  щогли блискавкоприймача на плоскій покрівлі, 

постачається з 3-ма бетонними основами

Тринога щогли блискавкоприймача велика
для влаштування  щогли блискавкоприймача на плоскій покрівлі, 

постачається з 6-ма бетонними основами

Тримач для щогли d32 мм M16
для кріплення щогли d32 мм до конструкцій через з'єднання М16

Тримач для щогли d42 мм M16
для кріплення щогли d42 мм до конструкцій через з'єднання М16

Злучник регулювальний M16
для вирівлювання алюмінієвих блискавкоприймачів

Злучник регулювальний M16 для триноги
для вирівлювання  блискавкоприймачів на тринозі,

 в комплекті 3 з'єднувачі

Блискавкоприймач окремостоячий, 10 м ST шт п/з

складається з 2-х частин:  6+4 м LA шт п/з

Блискавкоприймач окремостоячий, 12 м ST шт п/з

складається з 2-х частин:  6+6 м LA шт п/з

Блискавкоприймач окремостоячий, 15 м ST шт п/з

складається з 3-х частин:  6+6+3 м LA шт п/з

Блискавкоприймач окремостоячий, 18 м ST шт п/з

складається з 3-х частин:  6+6+6 м LA шт п/з

Блискавкоприймач окремостоячий, 20 м ST шт п/з

складається з 4-х частин:  6+6+6+2 м LA шт п/з

Блискавкоприймач окремостоячий, 22 м ST шт п/з

складається з 4-х частин:  6+6+6+4 м LA шт п/з

Анкерна закладна для БП 10-15 м

для влаштування фундаменту до блискавкоприймача 10-15 м

Анкерна закладна для БП 18 м

для влаштування фундаменту до блискавкоприймача 18 м
WF 420 ST шт п/з ціну уточнюйте ціну уточнюйте

матеріал виконання:  ST- гарячецинкована сталь,  LA - сталь, пофарбована в колір

M-20/15 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

M-20/18 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

M-20/20 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

M-20/22 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

WF290 ST шт п/з ціну уточнюйте ціну уточнюйте

М-093 OC шт п/з 1 590,00 1 590,00

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання: ОС- сталь оцинкована гальванічно, AL- алюміній, NI- нержавіюча сталь, CU- мідь, LA- оцинкована сталь, лакована в колір

Блискавкоприймачі відповідають вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та ІЕС 50164 та можуть використовуватись у І-IV вітрових зонах

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ ОКРЕМОСТОЯЧІ
М-20. Блискавкоприймачі для влаштування на фундамент

окремостоячі блискавкоприймачі з оцинкованої сталі для влаштування на бетонний фундамент

M-20/10 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

M-20/12 ціну уточнюйте ціну уточнюйте

М-083 ОС шт п/з 462,00 462,00

М-084 ОС шт п/з 564,00 564,00

М-091 OC шт + 576,00 576,00

М-054 ST шт + 2 490,00 2 490,00

М-065 ST шт + 5 370,00 5 370,00

М-067 ST шт п/з 9 540,00 9 540,00

М-060

М-061

М-062 ST шт + 795,00 795,00

М-063 ST шт п/з 984,00 984,00



Курс EUR НБУ знижка:
29,80         0%

Дріт алюмінієвий Ø 8 мм

Ø8 мм / 1 кг = 7,5 м.п / 1 м.п = 0,13 кг

Дріт оцинкований Ø 8 мм кг 63,18 63,18

Ø8 мм / бухти по 50 кг / 1 кг = 2,56 м.п / 1 м.п = 0,39 кг м 24,64 24,64

Дріт оцинкований Ø 10 мм кг 70,03 70,03

Ø10 мм / бухти по 50 кг / 1 кг = 1,61 м.п / 1 м.п = 0,62 кг м 43,42 43,42

Дріт мідний Ø 8 мм
Ø8 мм / 1 кг = 2,2 м.п / 1 м.п = 0,45 кг

Полоса оцинкована 25х4 мм кг 63,18 63,18

25х4 мм / бухти по 50 кг / 1 кг = 1,25 м.п / 1 м.п = 0,8 кг м 50,54 50,54

Полоса оцинкована 30х4 мм кг 70,03 70,03

30х4 мм / бухти по 50 кг / 1 кг = 1,04 м.п / 1 м.п = 0,961 кг м 67,30 67,30

Полоса оцинкована 40х4 мм кг 63,18 63,18

25х4 мм / бухти по 50 кг / 1 кг = 0,78 м.п / 1 м.п = 1,29 кг м 81,50 81,50

Полоса поміднена 25х4 мм
25х4 мм , продається по метрах, під замовлення

Курс EUR НБУ знижка:

29,80         0%
Активний блискавкоприймач Gromostar 25

блискавкоприймач з системою раннього випуску стрімера E.S.E, 
нержавіюча сталь, часове випередження 25 ms

Активний блискавкоприймач Gromostar 35

блискавкоприймач з системою раннього випуску стрімера E.S.E, 
нержавіюча сталь, часове випередження 35 ms

Активний блискавкоприймач Gromostar 45

блискавкоприймач з системою раннього випуску стрімера E.S.E, 
нержавіюча сталь, часове випередження 45 ms

Активний блискавкоприймач Gromostar 60

блискавкоприймач з системою раннього випуску стрімера E.S.E, 
нержавіюча сталь, часове випередження 60 ms

Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B

електро-механічний лічильник для реєстрації ударів блискавки

матеріал виконання: NI- виконаний з нержавіючої сталі

www.fs-lps.com 

A-60 NI шт + 34 568,00 34 568,00

А-02 шт + 11 622,00 11 622,00

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

A-25 NI шт + 28 786,80 28 786,80

A-35 NI шт п/з 30 843,00 30 843,00

A-45 NI шт п/з 32 780,00 32 780,00

W-40х4/ST ST +

W-25х4/CU СВ м п/з ціну уточнюйте ціну уточнюте

наявність на складі:  [+]  наявно на складі, [п/з] під замовлення або наявно у невеликій к-сті

матеріал виконання: ОС- оцинковані гальванічно, ST- гарячецинкована сталь, NI- нержавіючої сталі, AL- алюміній

Оцинкована полоса та дріт поставляються бухтами. Вага бухт 50 або 25 кг

Детальнішу інформацію та характеристики обладнання можна переглянути за веб-адресою: www.fs-lps.com/catalog

АКТИВНІ БЛИCКАВКОПРИЙМАЧІ GROMOSTAR (Польща)

W-8/CU CU м п/з 177,00 177,00

W-25х4/ST ST +

W-30х4/ST ST п/з

W-08/ST ST +

W-10/ST ST п/з

                         ГРУПА W - ПРОВІДНИКИ

W-08/AL AL м + 24,50 24,50


