
№ 
п/п Артикул Назва продукції Матеріал Довідкова інформація

Опт з 
ПДВ від 
30 шт. 

Роздріб 
з ПДВ

1 13.00 Люк садовий пластмасовий легкий (чорний) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  1,5т (4 вуха) 310 335
2 13.00.01 Люк садовий пластмасовий легкий (чорний) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  1,5т (4 вуха) із замком 355 385
3 13.00.1 Люк садовий пластмасовий легкий (зелений) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  1,5т (4 вуха) 335 365
4 13.00.2 Люк садовий пластмасовий легкий (зелений) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  1,5т (4 вуха) із замком 390 420
5 13.00.5 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) 335 365
6 13.00.6 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) із замком 370 400
7 13.00.7 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зелений, червоний, сірий, теракот) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) 370 400
8 13.00.8 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зел., жовтий, теракот.) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) із замком 400 435
9 13.06 Люк пластмасовий легкий №1 (чорний) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  3т (4 вуха) 400 435

10 13.06.1 Люк пластмасовий легкий №2 із замком (чорний) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  3т, (4 вуха)  із замком 450 485
11 13.07 Люк пластмасовий легкий №3 (зелений, теракотовий, коричнєвий, сірий) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  3т (4 вуха) 470 510
12 13.07.1 Люк пластмасовий легкий №4 із замком (зелений, сірий, коричнєвий) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  3т, (4 вуха)  із замком 495 535
13 79625 Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу  315 (чорний) полімерпіщ. 6,5 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-350 х 127,  3т, (без вуха) 170 185
14 79751 Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу  315 (зелений) полімерпіщ. 6,5 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-350 х 127,  3т, (без вуха) 190 205
15 13.08 Люк-міні пластмасовий каналізаційний (чорний) пластмаса 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т 335 370
16 13.08.2 Люк-міні пластмасовий каналізаційний (зелений) пластмаса 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т 355 390

17 02747 Люк садовий полімерпіщаний А15 (чорний) полімерпіщ. 20 кг, ⌀ кр.-620х26, ⌀ корп.-735х55,  1,5 т , (2 вуха) 240 260
18 03150 Люк садовий полімерпіщаний із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 20 кг, ⌀ кр.-620х26, ⌀ корп.-735х55,  1,5 т , (2 вуха)  із замком 265 285
19 03093 Люк садовий полімерпіщаний А15 (зелений) полімерпіщ. 20 кг, ⌀ кр.-620х26, ⌀ корп.-735х55,  1,5 т , (2 вуха) 255 275
20 03151 Люк садовий полімерпіщаний із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 20 кг, ⌀ кр.-620х26, ⌀ корп.-735х55,  1,5 т , (2 вуха)  із замком 275 300
21 14.22 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха) 360 390
22 14.22.01 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний із замком полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха)  із замком 420 455
23 14.22.1 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха) 405 435
24 14.22.2 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений із замком полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха)  із замком 435 470

25 79282 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" (ІН) чавун 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х80,  3т (2вуха) 1,400 1,465
26 79283 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" із замком (ІН) чавун 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х80,  3т (2вуха) із замком 1,470 1,545
27 1.02 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ-1" А15 (БМ) чавун 60 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х70,  3т (2вуха) 1,745 1,815
28 79126 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" А15 (ПР) чавун 42 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-760х72,  3т (без вух) 1,840 1,920
29 79127 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" із замком А15 (ПР) чавун 42 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-760х72,  3т (без вух)  із замком 1,960 2,045
30 79125 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" А15 (КВ) чавун 60 кг, ⌀ кр.-610, ⌀ корп.-755х82,  3т (4 вух) 1,495 1,560
31 1.08 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д" А15 чавун 75 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха) 2,190 2,280
32 1.08.1 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д"  із замком А15 чавун 75 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха)  із замком 2,220 2,315
33 03187 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" із замком А15 (Київенерго) чавун 52 кг, ⌀ кр.-580, ⌀ корп.-720х70,  3т (4вуха)  із замком 1,560 1,625

34 13.08.1 Люк-міні пластмасовий квадратний 300х300 (чорний) пластмаса кр.-300х300х30, корп.-380х380х50, 0,5т 355 390
35 79733 Люк-міні пластмасовий квадратний 300х300 (зелений) пластмаса кр.-300х300х30, корп.-380х380х50, 0,5т 380 420
36 78788 Люк полімерпіщаний легкий 400х450 із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 15 кг, кришка-400 х 450 ,  корпус-494 х 544 х 65, 1,5т, із 

замком
235 255

37 78864 Люк полімерпіщаний легкий 400х450 із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 15 кг, кришка-400 х 450 ,  корпус-494 х 544 х 65, 1,5т, із 
замком

250 270
38 02658 Люк пластмасовий квадратний 650х650 із замком (чорний) пластмаса 10 кг, кришка-590 х 590 ,  корпус-650 х 650 х 65, 1,5т, із 

замком
400 435

39 02995 Люк пластмасовий квадратний 650х650 із замком (зелений, сірий, червоний) пластмаса 10 кг, кришка-590 х 590 ,  корпус-650 х 650 х 65, 1,5т, із 
замком

420 455
40 02693 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80  (чорний) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80 415 450
41 02977 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80 із замком (чорний) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80, із замком 430 465
42 02739 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80  (зелений, червоний, сірий) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80 445 480
43 02978 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80 із замком (зелений, сірий) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80, із замком 465 530
44 03269 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 30 кг, кришка-600х600х25 ,  корпус-710 х 710 х 70, 1,5т, із 

замком
405 440

ЛЕГКІ ЛЮКИ ( 1-5 т.) (А15)

КВАДРАТНІ ЛЮКИ



45 03308 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 30 кг, кришка-600х600х25 ,  корпус-710 х 710 х 70, 1,5т, із 
замком

435 470
46 79129 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком В125 (чорний) полімерпіщ. 50 кг, кришка-600х600х50 ,  корпус-710 х 710 х 90, 12,5т, із 

замком
905 975

47 79129 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком В125 (зелений) полімерпіщ. 50 кг, кришка-600х600х50 ,  корпус-710 х 710 х 90, 12,5т, із 
замком

950 1,000
48 1.02.10 Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 300х300 чавун 18 кг, кр.-300х300х10, корп.-400х400х40, 1,5 т 970 1,050
49 1.05 Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 590х590 чавун 47 кг, кр. 540х540 , корпус 590х590х50,  1,5т 1,475 1,590

50 5.01 Люк чавунний електротехнічний (ІН) чавун 40 кг, кр.-700х330, корпус-730х445х60 1,5т 1,560 1,620
51 78995 Люк чавунний електротехнічний (А) чавун 68 кг, кр.-710х335х25, корпус-865х480х80 1,5т 1,965 2,050
52 5.01.1 Люк чавунний електротехнічний із замком (ІН) чавун 40 кг, кр.-700х330, корпус-730х445х60 1,5т із замком 1,700 1,770
53 78996 Люк чавунний електротехнічний із замком (А) чавун 68 кг, кр.-710х335х25, корпус-865х480х80 1,5т  із замком 2,040 2,130
54 79361 Люк пластмасовий електротехній А15 із замком (чорний) пластмаса 15 кг, кр.-810х400х40, корпус-940х490х92 1,5т  із замком 860 920
55 79392 Люк пластмасовий електротехній А15 із замком (зелений) пластмаса 15 кг, кр.-810х400х40, корпус-940х490х92 1,5т  із замком 965 1,030
56 9944602 Колодязь прямокутний 12" пластмаса ширина 380 , довжина 500 , висота 310 588 635
57 9944601 Колодязь прямокутний 14" пластмаса ширина 485 , довжина 620 , висота 300 1,133 1,223
58 00667 Колодязь Small Box 1419 пластмаса кр.-438х302, корпус-595х455х455, 2 т 1,980 2,090

Опт від 
30 шт. Роздріб

59 14.30 Люк середній каналізаційний полімерпіщаний В125, чорний полімерпіщ. 45 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х86,  12,5т , (2 вуха) 625 675
60 14.30.1 Люк середній каналізаційний полімерпіщаний із замком В125, чорний полімерпіщ. 45 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х86,  12,5т , (2 вуха)  із замком 715 775
61 79130 Люк збільшеного діаметру середній полімерпіщаний  Д-990 із з/п, В125, чорний полімерпіщ. 80 кг, ⌀ кр.-820х50х45, ⌀ корп.-990х100,  12,5 т , (2 вуха) із з/п 785 855
62 15.01 Люк середній гумовий гума 54 кг, ⌀ кр.-630х50, ⌀ корп.-780 х 180,  12,5т (2 вуха) 1,875 1,950
63 15.01.1 Люк середній гумовий із замком гума 54 кг, ⌀ кр.-630х50, ⌀ корп.-780 х 180,  12,5т (2 вуха) 1,065 1,120
64 79131 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (КВ) чавун 78 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-750х90,  12,5т (4 вуха) 1,135 1,200
65 79764 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (КВ) чавун 78 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-750х90,  12,5т (4 вуха) із замком 2,100 2,190
66 2.03.1 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" В125 (ПР) чавун 72 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-790х100,  12,5т (4 вуха) 2,170 2,270
67 2.03.2 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" із замком В125 (ПР) чавун 72 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-790х100,  12,5т (4 вуха) із замком 2,320 2,420
68 79754 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (Київенерго) чавун 2,440 2,545
69 80024 Люк каналізаційний типу "С" (В125) із запірним пристроєм+напис "Київавтодор" чавун 75 кг, ⌀ кр.-652, ⌀ корп.-785х100,  12,5т (4 вуха) із замком 2,315 2,500
70 79132 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (А) чавун 125 кг, ⌀ кр.-590х30, ⌀ корп.-870х120,  12,5т (4вуха) 3,100 3,255
71 79133 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (А) чавун 125 кг, ⌀ кр.-590х30, ⌀ корп.-870х120,  12,5т (4вуха) із замком 3,535 3,685

Опт від 
30 шт. Роздріб

72 79199 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний С250, чорний (БВ) полімерпіщ. 50 кг, ⌀ кр.-627х105, ⌀ корп.-800х112,  25т (2вуха) 705 760
73 79200 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний із замком С250, чорний (БВ) полімерпіщ. 50 кг, ⌀ кр.-627х105, ⌀ корп.-800х112,  25т (2вуха)  із замком 975 1,055
74 14.31 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний С250, чорний (РА) полімерпіщ. 57 кг, ⌀ кр.-615х105, ⌀ корп.-810х110,  25т (2вуха) 1,125 1,215
75 14.31.1 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний із замком С250, чорний (РА) полімерпіщ. 57 кг, ⌀ кр.-615х105, ⌀ корп.-810х110,  25т (2вуха) із замком 1,200 1,300
76 02890 Люк пластмасовий важкий із замком С250, чорний пластмаса 29 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-830х120,  25т (4вуха) із замком 1,260 1,365
77 80022 Люк пластмасовий важкий із замком С250, зелений пластмаса 29 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-830х120,  25т (4вуха) із замком 1,380 1,490
78 14.32 Люк магістральний каналізаційний полімерпіщаний Д400, чорний (РА) полімерпіщ. 75 кг, ⌀ кр.-630х140, ⌀ корп.-810х145,  40т 1,750 1,875
79 14.32.1 Люк магістральний каналізаційний полімерпіщаний із замком Д400, чорний (РА) полімерпіщ. 75 кг, ⌀ кр.-630х140, ⌀ корп.-810х145,  40т  із замком 1,800 1,870
80 2.04 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (КВ) чавун 100 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-855х115,  25т (4 вуха) 1,950 2,028
81 2.04.1 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" із замком С250 (КВ) чавун 100 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-855х115,  25т (4 вуха)  із замком 2,500 2,625
82 2.06 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250 (БМ) чавун 93 кг, ⌀ кр.-635х30, ⌀ корп.-820х140,  25т (4 вуха) 2,570 2,705
83 2.06.1 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" із замком С250 (БМ) чавун 93 кг, ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-820х140,  25т (4 вуха) із замком 2,700 2,815
84 79134 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250 (БТ) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-840х100,  25т (4 вуха) 2,770 2,895
85 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250  із замком (БТ) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-840х100,  25т (4 вуха)  із замком 2,975 3,100
86 79135 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (ПР) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-810х110,  25т (4 вуха) 3,075 3,200
87 79136 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 із замком (ПР) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-810х110,  25т (4 вуха)  із замком 2,595 2,700
88 03438 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений С250 чавун 139 кг, ⌀ кр.-593х50, ⌀ корп.-870х120,  25т (4вуха) 2,695 2,800
89 79137 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений  із замком С250 чавун 139 кг, ⌀ кр.-593х50, ⌀ корп.-870х120,  25т (4вуха) із замком 3,900 4,070
90 79797 Люк чавунний важкий ТМ із замком та внутр. кришкою С250 (Тепломережа) чавун 106 кг,  ⌀ кр.-640х30, ⌀ корп.-860х125,  25т (4вуха) із замком 3,930 4,100
91 03186 Люк каналізаційний важкий Т із замком  (С250 Київенерго) чавун 90 кг, ⌀ кр.-645, ⌀ корп.-840х110,  25т (4вуха) із замком 3,720 3,875
92 80087 Люк чавун. канал. важкий типу "В" С250 із замком на шарнірному з'єднанні (ІН) чавун 116 кг,  ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-850х120,  25т (2вуха) із замком + 

шарнір
3,205 3,340

93 80074 Люк каналізаційний типу "Т" (С250) оброблений із запірним пристроєм + напис "Київавтодор" чавун 120 кг, ⌀ кр.-655, ⌀ корп.-860х120,  25т (4 вуха)  із замком 3,590 3,750
94 2.08.1 Люк чавунний важкий тип "В" із з/п (С250 Водоканал) із мех.обробкою чавун 120 кг, ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-850х120,  25т (4 вуха) замок 20х20 4,475 4,700
95 2.08.5 Люк магістральний тип "ВМ" із замком (Д400 Водоканал) із мех.обробкою чавун 140 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-800х180,  40т (4вуха) замок 20х20 3,400 3,545
96 80016 Люк каналізаційний типу "ТМ" (Д400) оброблений із запірним пристроєм + напис "Київавтодор" чавун 150 кг, ⌀ кр.-595, ⌀ корп.-800х180,  40т (4вуха)  із замком 4,620 4,820
97 78794 Люк чавунний  магістральний тип "ВМ" із замком та мех.обробкою Д400 (ІН) чавун 149 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-785х180,  40т (4вуха)  із замком 4,320 4,500
98 80019 Люк каналізаційний типу "ТМ120" (Д400) оброблений із запірним пристроєм + напис "Київавтодор" чавун 138 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-800х120,  40т (4вуха)  із замком 5,890 6,185
99 79534 Люк магістральний канал. типу "ТМ120" (Д400) оброблений із замком чавун 122 кг, ⌀ кр.-595, ⌀ корп.-800х120,  40т (4вуха)  із замком 3,870 3,995

100 79166 Люк важкий магістральний "ТМ" із замком та мех.обробкою Н120 Д400 (СС) чавун 146 кг, ⌀ кр.-640, ⌀ корп.-840х120,  40т (4вуха)  із замком 5,640 5,925
101 7.02 Замикаючий пристрій на всі люки та решітки метал із нерж. сталі, на верхній чавунній кришці чи решітці 3,890 4,050

Опт від 
30 шт. Роздріб

ВАЖКІ ЛЮКИ ( 25-90 т.) (С250, Д400)

СЕРЕДНІ ЛЮКИ ( 12,5 т.) (В125)

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ЛЮКИ

ТЕЛЕФОННІ ЛЮКИ (2-17 т.)



102 6.00 Легкий люк телефонної мережі типу "Л" із замк. ,внутр. кришка пластмаса 22 кг, ⌀ кр.-625, ⌀ кор.-760х100, 2т  із замком+внутр. кришка 975 1,050
103 6.01 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внутр.криш. 2,330 2,380
104 6.02 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внут.криш. Із з/п 2,380 2,430
105 6.03 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком+н/з чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внут.криш. Із з/п 2,460 2,520
106 6.04 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. 3,650 3,730
107 6.05 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. Із 

замком
3,700 3,780

108 6.06 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком+н/з чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. Із 
замком

3,780 3,870
109 к112 Внутрішня кришка люка телефонної мережі металева метал 5 кг., ⌀ кр.-605 355 382
110 7.01.1 Замок Краб метал 670 700
111 7.01 Замок навісний метал До металевої кр. люка зв'язку 80 90

Опт від 
30 шт. Роздріб

112 10.01 Люк газовий Ду 700 (БТ) чавун 140 кг, ⌀ кр.-680, ⌀ корп.-850х150, (4вуха) 4,940 5,150
113 к113 Кришка чавунна люка газового Ду - 700 (БТ) чавун 77,0 кг., ⌀ кр.-680 2,700 2,970
114 10.03 Люк газовий Ду 500 (ІН) чавун 108 кг, ⌀ кр.-645, ⌀ корп.-870х120, (4вуха) 3,168 3,432
115 79186 Ковер газовий чавунний (БТ) чавун 25 кг, ⌀ корп.-300,  h-250 885 920
116 79573 Ковер газовий чавунний (А) чавун 26,5 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-300,  h-250 955 995
117 10.04 Ковер газовий чавунний (ІН) чавун 29 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360,  h-250 778 804
118 10.05 Ковер газовий малий (ІН) чавун 19 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360 мм, h-130 562 581
119 79597 Ковер газовий чавунний малий (БТ) чавун 9 кг, основа ф230 мм, h-200 360 375
120 9944604 Колодязь круглий 6" пластмаса 155 167
121 9944603 Колодязь круглий 10" пластмаса 296 320
122 10.04.1 Ковер газовий полімерпіщаний полімерпіщ. 5 кг, ⌀ кр.-140, ⌀ корп.-270 мм, h-270 125 135

Опт від 
30 шт. Роздріб

123 79039 Кришка гумова універсальна гума d зовнішній 810 мм, посадковий: від 550-650 мм, 3т 396 429
124 79198 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 610 мм (А15) полімерпіщ. d -610 мм, 1,5 т, 4 вуха 237 259
125 к209.1 Кришка важкого полімерпіщаного люка С250 (чорна) полімерпіщ. d-615 мм,  25т, 2 вуха 770 825
126 03917 Кришка люка садового пластмасового А15 (чорна) пластмаса d-620х40 мм, 1,5т, 4 вуха 231 242
127 03855 Кришка люка садового пластмасового  А15 (зелена) пластмаса d-620х40 мм, 1,5т, 4 вуха 242 253
128 03210 Кришка люка садового легкого полімерпіщаного А15 (чорна) полімерпіщ. d-620х26мм, 1,5т, 2 вуха 176 187
129 03831 Кришка люка садового легкого полімерпіщаного А15 (зелена) полімерпіщ. d-620х26мм, 1,5т, 2 вуха 187 204
130 79229 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 620 мм (А15) полімерпіщ. d-620 мм, 1,5 т, 4 вуха 237 259
131 к208 Кришка легкого полімерпіщаного люка чорна полімерпіщ. d-620х45 мм, 3т, 2 вуха 231 253
132 к209 Кришка середнього полімерпіщаного люка В125 (чорна) полімерпіщ. d-620х45 мм, 12,5т, 2 вуха 363 407
133 к202 Кришка люка пластмасового легкого №1 А15 (чорна) пластмаса d-620 мм, 3т, 4 вуха 358 385
134 Кришка люка пластмасового легкого №3 А15 (зелена) пластмаса d-620 мм, 3т, 4 вуха 400 440
135 79228 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 630 мм (А15) полімерпіщ. d-630 мм, 1,5 т, 4 вуха 237 259
136 к206 Кришка гумового люка В125 гума 28 кг, d-630х50, 12,5т, 2 вуха 440 550
137 79072 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (А15) полімерпіщ. d-645 мм, 1,5 т, 4 вуха 237 259
138 79073 Кришка середнього люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (В125) полімерпіщ. d-645 мм, 12,5т, 4 вуха 369 402
139 79074 Кришка важкого люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (С250) полімерпіщ. d-645 мм, 25т, 4 вуха 479 523
140 79487 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 672 мм (А15) полімерпіщ. d-672 мм, 1,5т, 2 вуха 440 495
141 79437 Кришка важкого люка полімерпіщана чорна Д- 672 мм (С250) полімерпіщ. d-672 мм, 25т, 2 вуха 495 550
142 к102.1 Кришка металева КМ із ручкми (d-1,2м) метал 55 кг, d-1200х4, 1т, без вух 2,200 2,420
143 к102 Кришка чавунна люкаканалізаційного типу "ПЛ" А15 (ПР) чавун 20 кг, d-600, 3т, без вух 1,560 1,680

144 79185 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" А15 (БМ) чавун 20 кг, d-615, 3т, 2 вуха 1,560 1,680

145 80054 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" (ІН) чавун 20 кг, d-600, 3т, 2 вуха 1,560 1,680

146 к103 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "Л-Д" А15 чавун 40 кг, d-620х30,  3т, 2вуха 1,560 1,680

147 к104 Кришка чавунна люка  каналізаційного середнього "С-Б" В125 (ПР) чавун d-650,  12,5т, 4 вуха 1,560 1,680

148 79138 Кришка чавунна люка  каналізаційного середнього "С" В125 (А) чавун 50 кг, d-590х30,  12,5т, на 2 або 4 вуха 1,560 1,680

149 к105 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "В-Б" С250 (ПР) чавун 50 кг, d-645,  25т, на 2 або 4 вуха 1,560 1,680

150 02224 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "Т" С250 (БМ) чавун 50 кг, d-635х30,  25т, на 2 або 4 вуха 1,560 1,680

151 к107 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "В-Д" посиленого С250 чавун 69 кг, d-590х50,  25т, на 2 або 4 вуха 1,560 1,680

152 к108 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "ВМ" Д400 чавун 61 кг, d-620х40,  40т, на 2 або 4 вуха 1,560 1,680

153 к109 Кришка чавунна легкого люка телефонної мережі чавун 40 кг, d-660, 7т, без вух/2вуха 1,120 1,200

154 к111 Кришка чавунна важкого люка телефонної мережі чавун 60 кг, d-686,  17т 1,120 1,200

155 Кришка чавунна люка  кан. в асортименті чавун 30-50 кг, d. від 580 до 700, 2,3,4 вуха 1,120 1,200

ГАЗОВІ ЛЮКИ

КРИШКИ ЛЮКІВ ( 1-42 т.)


	Люки

