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Chémia na vodný kameň a spalinové cesty kotlov

Sootbreaker tuby

Čistiaci prášok na kotle.

Odstraňovač spálených usadenín pre olejové, 
uholné a väčšie plynové kotle a ohrievače 
vzduchu s čadivými usadeninami.

Sootbreaker GS

Odstraňovač spálených usadenín pre 
plynové kotle.
Čistí domáce a komerčné plynové kotlové 
výmenníky tepla, zatiaľ čo je kotol zapnutý. 
Vyčistí oblasti, ktoré nie je možné vyčistiť 
ručnými metódami.

Scalebreaker LS3  

Čistiaca kvapalina na plynové kotle 
všetkých veľkostí.
Čistič pre použitie chladných alebo mierne 
teplých kotlov, je ideálny pre čistenie kotla 
na konci sezóny, rozpúšťa korózne typy 
usadenín.

Scalebreaker DCS 

Čistiaca kvapalina spalovacích častí 
pre modulárne a vysoko účinné kotlové 
výmenníky tepla, ľahko použiteľný produkt 
určený na rozpustenie a uvoľnenie 
privarených spaľovacích usadenín na 
vonkajších plochách modulárnych kotlových 
VT, bez zásahu na štruktúru výmenníku 
tepla.

Neutralizačné kryštály

Pre neutralizáciu kyslých preplachovacích 
chemikálií pred uvedením systému do 
prevádzky, dostupné tiež vo forme kvapaliny.

Scalebreaker CG

Potravinárske kryštály na odstránenie 
vodného kameňa.
Rýchlo rozpustná potravinárska chémia pre 
bezpečné a účinné odstránenie vodného 
kameňa z konvíc, kotlov, predajných a 
stravovacích zariadení.

Scalebreaker FX

Extra silný roztok na odstránenie 
vodného kameňa a hrdze. Kvapalina na 
odstránenie vodného kameňa a hrdze z 
potrubia, radiátorov, chladiacich systémov a 
vstrekovacích foriem.
Rozpúšťa oxidy železa s teplotou okolia.

Scalebreaker HD

Extra silný roztok na odstránenie vodného 
kameňa a hrdze.
Silný a ekonomický roztok na čistenie 
zariadení ktoré sú silno znečistené od 
vodného kameňa, kde je pohyb a stav 
kritický. Obsahuje prvky, ktoré odstrania aj 
ťažké usadeniny.

Scalebreaker FX2

Power Flush FX2 je určený pre použitie s 
CLEARFLOW preplachovacím čerpadlom 
na prepláchnutie a zároveň odstránenie 
vodného kameňa a nečistôt. Začne pracovať 
hneď po pridaní do systému.

marox, s.r.o.  | SK +421 949 422 843 | CZ +420 722 477 155 

Obj. kód: DSB002 
Cena: 7,00 €

Obj. kód: DGS002 (1l)
Cena: 13,00 €

Obj. kód:  DGS006  (1l sprej)
Cena: 37,00 €

Obj. kód: DGS011 (5l)
Cena: 32,00 €

Obj. kód: DGS012 (25l)
Cena: 149,00 €

Obj. kód: DLS002  (1l)
Cena: 11,00 €

Obj. kód: DLS006  (5l) 
Cena: 28,00 €

Obj. kód: DLS007  (25l)
Cena: 121,00 €

Obj. kód:  DDSC001 (5l) 
Cena: 25,00 €

Obj. kód: DDSC003 (25l)
Cena: 131,00 €

Obj. kód:  ANC004 (2,5kg)
Cena: 12,00 € 

Obj. kód: ANC005 (15kg)
Cena: 59,00 €

Obj. kód: ACG002 (2,5kg)
Cena: 26,00 €

Obj. kód: ACG003 (15kg)
Cena: 142,00 €

Obj. kód:  AFX002 (5l)
Cena: 33,00 € 

Obj. kód:  AFX003 (25l)
Cena: 154,00 € 

Obj. kód: AHD002 (5l) 
Cena: 28,00 € 

Obj. kód: AHD003 (25l) 
Cena: 114,00 € 

Obj. kód: BFX202 (5l) 
Cena: 38,00 € 

Obj. kód: BFX203 (25l) 
Cena: 174,00 € 
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Ochrana a čistenie vykurovacích systémov

Filter fluid F1 

Inovačný a jedinečný produkt, ktorý v sebe 
spája dôveryhodnú formulu Protector 
F1 s aktívnym činidlom, ktorý detekuje a 
odvádza nečistoty zo systému do filtrov. 
Určený pre použitie so všetkými typmi 
filtračných systémov.

Cleaner F3

Čistič pre čistenie nových systémov.
Odstraňuje usadeniny a vodný kameň, 
obnovuje tepelnú účinnosť existujúcich 
systémov. Môže se použiť na všetky kovy a 
materiály, vrátane hliníka, ktoré
sa bežne používajú vo vykurovacích 
systémoch.

Powerflushing cleaner F5

Čistič pre čištenie nových a existujúcich 
systémov na čistenie silno znečistených 
systémov. Odstraňuje usadeniny a vodný 
kameň, obnovuje účinnosť vykurovacích 
systémov. Kompatibilný so všetkými kovmi a 
materiálmi, vrátane hliníka. pH neutrálny.

AF10 Biocide 

Dezinfekčný a biocidný prípravok.
Biocid na zabránenie bakteriálnej a riasovej 
kontaminácii domácich vykurovacích 
systémov a systémov s chladiacou vodou. 
Zabraňuje vzniku gelovitých usadenín v 
potrubí a v expanzných nádržiach.

DS40 System Cleaner

Silno čistiaci prášok na veľmi znečistený 
systém. Rýchlo odstraňuje vodný kameň a 
iné usadeniny. Upravuje cirkuláciu a účinnosť 
vykurovania. 
Môže sa používať so všetkými druhmi 
kovov, ktoré sa používajú vo vykurovacích 
systémoch vrátane hliníka.

Limescale Remover DS-3 

Odstraňovač vodného kameňa pre systémy 
s pitnou vodou, obnoví účinnosť všetkých 
typov ohrievačov vody. Veľmi účinný 
odstraňovač vodného kameňa, nespôsobuje 
koróziu. Pri vyčerpaní kyslosti zmení svoju 
farbu.

Alphi 11 Protector 

Nemrznúca kvapalina s protektorom.

Chráni pred koróziou a vodným kameňom. 
Na úpravu vody vo vykurovacích a chladiacich 
systémoch a na ich ochranu proti zamrznutiu.

marox, s.r.o.  |  www.marox.sk | info@marox.sk

Protector F1

Inhibítor pre vykurovacie systémy.
Zachováva účinnosť systému a predlžuje 
životnosť kotla. Chráni pred koróziou a 
vodným kameňom. Je pH neutrálny, s 
bezpečným zložením, ekologicky neškodný aj 
vo forme spreja.

Leak Sealer F4

Tekutý utesňovač.
Je ideálny na elimináciu poklesu tlaku 
v uzatvorených systémoch. 
Utesňuje kvapkanie a drobné netesnosti 
na neprístupných miestach. Nezablokuje 
čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď.

Obj. kód:  57761 
Cena: 24,57 € 

Obj. kód:  58773 
Cena: 31,30 € 

Obj. kód: 62236 (0,5l) 
Cena: 29,35 € 

Obj. kód: 62225 (20l) 
Cena: 445,65 € 

Obj. kód: 57762 
Cena: 24,43 € 

Obj. kód: 58778 
Cena: 321,98 € 

Obj. kód:  57764 
Cena: 24,43 € 

Obj. kód:  58776 
Cena: 32,17 € 

Obj. kód: 62192 
Cena: 25,09 € 

Obj. kód: 58775 
Cena: 34,57 € Obj. kód: 57551 Cena: 33,04 €

Obj. kód:  58420 (1,9kg) 
Cena: 51,72 € 

Obj. kód:  58511 (25kg) 
Cena: 280,72 € 

Obj. kód: 58223 (2kg) 
Cena: 26,37 € 

Obj. kód:  24066 (30kg) 
Cena: 271,93 € 

Obj. kód: 57971 
Cena: 44,07 € 

Obj. kód: 57885 
Cena: 176,30 € 

NOV
INKA
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Scalebreaker C20   

Čerpadlo na odstranenie vodného kameňa, 
hrdze a koróznych nečistôt z vykurovacích 
sústav a chladiacich systémov. Odolný 
voči kyselinám. Okamžitý spätný tok pre 
rýchlejšie a účinnejšie odstránenie vodného 
kameňa a koróznych nečistôt.

Clearflow CF40 

Preplachovacie čerpadlo pre rodinné 
domy, systémy až do 20/25 radiátorov. 
Ľahký komerčný odstraňovač vodného 
kameňa a koróznych usadenín zo systémov. 
Okamžitý spätný tok, odolný voči kyselinám.

 Clearflow CF90 II  

Komerčné preplachovacie čerpadlo.
Systémy do 40 radiátorov. Komerčný 
odstraňovač vodného kameňa a nečistôt.
Vyššia teplotná schopnosť. Odolný voči 
kyselinám. Okamžitý spätný tok. 

Clearflow 210 

Komerčné / priemyselné proplachovacie 
čerpadlo pre veľkoobjemové systémy
Systémy až do 60 radiátorov. Okamžitý 
spätný tok. Samonasávanie. Schopnosť 
chodu nasucho. Rýchlosť prietoku až 170 l/
min.

Combimag Filter 

Magnetický preplachovací filter.
Filter na rýchle a ľahké odstranenie 
cirkulujúcich čiernych oxidov železa z 
vody, využíva silu vzácnych magnetov na 
pritiahnutie magnetických oxidov železa 
počas čištenia.

Combimag Dual 

Kombinovaný preplachovací filter a 
ohrievač CombiMag. Vysokovýkonná 
magnetická sila preplachovacieho 
filtra a ohrievača integrovaná v jednom 
kompaktnom celku.

CombiHeat

Ohrievač určený na preplachovanie.

CombiHeat je voliteľné vykurovacie 
teleso určené na použitie s CombiMag 
preplachovacím filtrom počas čistenia 
systému. Zvyšuje účinnosť preplachovania a 
znižuje čas preplachovania.

Pump head Adapter

Adaptér na telo obehového čerpadla.

Ľahké pripojenie preplachovacieho čerpadla 
a ústredného kúrenia cez telo obehového 
čerpadla. Umožňuje čistenie sekundárnych 
výmenníkov tepla bez demontáže 
kotla. Kompatibilný so všetkými bežne 
používanými obehovými čerpadlami.

Heat exchange adapter

Adaptér na doskový výmenník tepla.

Adaptér na odstraňovanie vodného kameňa 
a odkalovanie doskových výmenníkov tepla.

Preplachovacie čerpadlá na odstránenie vodného kameňa

marox, s.r.o.  |  www.fernox-products.sk | www.kamco-products.sk

Obj. kód:  CDP020 Cena: 954,00 € Obj. kód: CDP040F Cena: 1 650,00 € Obj. kód: CDP090F Cena: 2 028,00 €

Obj. kód:  CDP210F Cena: 2 574,00 € Obj. kód: MI039 Cena: 693,00 € Obj. kód: MI070 Cena: 1 109,00 €

Obj. kód:  MI060 Cena: 323,00 € Obj. kód: 55568 Cena: 167,78 € Obj. kód: MI010 Cena: 164,00 €

TOP
PRO

DUK
T
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Filtrácia – pre domáce a priemyselné aplikácie

FILTREX PP 

Filter na filtráciu mechanických nečistôt.

Materiál - SAN, rôzne veľkosti od 5” do 9” ¾, 
rôzne veľkosti pripojenia od 1/2” po 1“.

Polidos 

Dávkovacie zariadenie polyfosfátov.

Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa, 
materiál dávkovača poniklovaná mosadz + 
PP-SAN, rôzne veľkosti pripojenia od 1/2” 
po 1“.

TF1 Omega

TF1 Omega je malý, šikovný a efektívny 
filter z poniklovanej mosadze. Je vhodný  
do vertikálneho a horizontálneho potrubia 
pri orientácii aj na 45 stupňov , jednoduchý 
na inštaláciu. Jedinečný účinok – z vody 
odstraňuje magnetické i nemagnetické 
kontaminanty.

TF1 Compact

Kompaktný hydro-cyklónový a 
magnetický filter Ideálny pre použitie v 
obmedzených priestoroch a prístupoch. 
Viacnásobná orientácia s ’’Twist, Click, Lock’’ 
mechanizmom. Odstraňuje magnetické 
a nemagnetické nečistoty. Vhodný aj pre 
tepelné čerpadlá.

Total Filter TF1 

Hydro-cyklonový a 
magnetický filter.

Odstraňuje magnetické a 
nemagnetické nečistoty. 
Vhodný pre vertikálne aj 
horizontálne potrubie.
Dávkovací ventil pre 
Fernox “F” produkty.
Rýchle čistenie filtra bez 
potreby demontáže. 
Vhodný aj pre tepelné 
čerpadlá.

TF1 Delta Filter

Hydro-cyklonový a 
magnetický filter 
pre veľkoobjemové 
vykurovanie. 

Chráni hlavné časti 
pred magnetickými 
a nemagnetickými 
nečistotami a 
zachyteným 
vzduchom. 
Pevná mosadzná 
konštrukcia. TF1 
Delta Filter je vhodný 
pre nové a existujúce 
inštalácie.

Separátor nečistôt 
s magnetmi FAR

Prírubový separátor nečistôt pre domáce a 
priemyselné aplikácie.

Odstraňuje magnetické aj nemagnetické 
nečistoty, pripojenie od DN 50 až po DN 100, 
dodávaný aj s izolačným obalom. 

Termostatický 
anti-kondenzačný ventil

Termostatický anti-kondenzačný  ventil 
proti kondenzácii.  

Nezávisle reguluje teplotu vratnej vody z 
nádrže teplej vody do palivového zdroja 
(kotla), zabraňuje kondenzácii v obvode a 
dechtovaniu.
Dostupné prevedenie: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 
3/4 col, 1 col, 5/4 col. 

Separátor nečistôt s magnetmi

Separátor nečistôt s magnetmi pre 
dimenzie 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje 
magnetické aj nemagnetické nečistoty,
 Tmax 110°C, Pmax 10 bar.

marox, s.r.o.  |  www.marox.sk | info@marox.sk |  SK +421 949 422 843 | CZ +420 722 477 155

Obj. kód:  07046 (3/4”) 
Cena: 26,62 € 

Obj. kód:  07047 (1”) 
Cena: 26,62 €

Obj. kód:  06075 (1/2”)
Cena: 57,57 €

Obj. kód:  06085 (3/4”)
Cena: 159,09 €

Obj. kód:  62320 (3/4”)
Cena:  104,50 €

Obj. kód:  62322 (1”)
Cena:  112,00 €

Obj. kód:  62173 (28mm)
Obj. kód:  62174 (22mm)

Obj. kód:  62175 (1”)
Obj. kód:  62176 (3/4”)

Cena: 104,50 €

Obj. kód:  62295 (1”)
Obj. kód:  62296 (3/4”)

Obj. kód:  62137 (22mm)
Obj. kód:  62146 (28mm)

Cena: 118,90 €

Obj. kód:  62226  
(s ventilmi)

Obj. kód:  62228  
(bez ventilov)

Cena: 2 100,00 €

Obj. kód:  2241 65 Cena: 1 119,71 € Obj. kód:  3966 Cena:  od 56,70 € Obj. kód:  2205 Cena: od 74,64 €

TOP
PRO

DUK
T

NOV
INKA



Demineralizácia vody a testovacie sady

Einweg 300

Jednorazová patróna na demineralizáciu 
vody, zmena farby indikuje vyčerpanie 
patróny, ľahké pripojenie, 100% 
demineralizácia, upraví až 300 l vody na 0 ° 
dH.

TD6

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu 
demineralizovanej vody.
Digitálny merač vody na výstupe jednotky 
(prietok, výstupná vodivosť, sledovanie 
výstupu v (μS/cm).
Zabudovaný by-pass na mixovanie surovej 
vstupnej vody.

Basic mobil plus

Kompaktná 
prenosná jednotka 
na demineralizáciu 
vody, ideálna pre 
prvotné plnenie 
systémov, ale aj na 
zabudovanie do 
systému, zariadenie 
má integrovaný 
počítač pre kontrolu 
vyčerpania živice a 
sledovanie prietoku, 
na jedno naplnenie 
dokáže upraviť až 
1200 l pri 20 ° dH.

Demineralizačná živica

Náhradné balenie Demineralizačnej živice.

Balenie 12,5 l - vákuovo balené.

Testovacia sada Maxi

Testovacia sada pre merenie hlavných 
parametrov vody, vodotesný elektronický 
pH meter, vodotesný elektronický 
konduktometer, kvapková sada na meranie 
tvrdosti vody, kalibračné roztoky a to všetko 
v kompaktnom plastovom kufríku.

MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.sk  
www.fernox-products.sk
www.kamco-products.sk

Tel.:  SK +421 949 422 843 / CZ +420 722 477 155
E-mail:  info@marox.sk

Ceny produktov v tomto katalógu sú uvádzané bez DPH.

distribútor

KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM

s.r.o.

Obj. kód:  888132 Cena: 81,00 € Obj. kód:  888 305 Cena: 708,00 € Obj. kód:  888100 Cena: 1668,00 €

Obj. kód: 888 140 Cena: 135,00 € Obj. kód:  MRX007 Cena: 115,00 €Obj. kód:  MRX020 Cena:  537,00 €

NOV
INKA

DJ9 plus

Plnitelná mobilná jednotka na výrobu 
domineralizovanej vody. Nepretržitý 
proces úpravy vody vrátane meracieho a 
monitorovacieho zariadenia el. vodivosti (μS/
cm / TDS). Digitálny merač vody na výstupe 
jednotky (prietok, výstupná vodivosť, 
sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre 
doplňovanie uzavretých vykurovacích a 
chladiacich okruhov na ionexovom základe. 
Vrátane prvotnej náplne.


