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CDP040F
CLEARFLOW CF40 

EVOLUTION

Pompa dla czyszczenia do domowych systemów grzewczych (do 25 

grzejników)
                                         8 167 zł 

CDP090F
CLEARFLOW CF90 

QUANTUM2

Pompa dla czyszczenia do domowych i komercyjnych systemów 

grzewczych (40-50 grzejników)
                                       10 051 zł 

CDP210F CLEARFLOW CF210 TITAN
Wysoko wydajna pompa dla czyszczenia do komercyjnych systemów 

grzewczych (ponad 50 grzejników)
                                       12 719 zł 

CDP020 Scalebreaker C20 Pompa odwapniająca do usuwania kamienia wodnego                                          4 390 zł 

CDP040 Scalebreaker C40 Pompa odwapniająca do usuwania kamienia wodnego                                          7 711 zł 

CDP090 Scalebreaker C90 Pompa odwapniająca do usuwania kamienia wodnego                                          9 827 zł 

N/A Scalebreaker C210 TITAN Pompa odwapniająca do usuwania kamienia wodnego                                        12 414 zł 

MI060 CombiHeat heater
3kW spirala grzewcza do ogrzewania wody podczas czyszczenia systemu 

grzewczego
                                         3 139 zł 

MI039
CombiMag power flushing 

filter

Filtr magnetyczny do wychwytania uwolnionych cząstek podczas 

czyszczenia systemu grzewczego
                                         3 351 zł 

MI074 CombiMag Twin
Podwójny przezroczysty filtr magnetyczny do zatrzymywania luźnych 

cząstek podczas płukania
                                         5 232 zł 

MI070 CombiMag Dual
Kombinacja MI060 i MI070 (spirala i filtr) do skuteczniejszego 

czyszczenia systemu grzewczego
                                         6 457 zł 

MI012A CP2 circulator pump adaptor
Adapter do prostego podłączenia się do systemu grzewczego przez 

pompę obiegową
                                            876 zł 

KTK017 EcoTestr electronic pH tester Elektroniczny tester pH wody                                             665 zł 

KTK016
EcoTestr electronic TDS 

tester
Kontrole całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych w wodzie                                             683 zł 

MI001 IK6 Systemsure injector Wstrzykuje chemikalia bezpośrednio do grzejników                                             921 zł 

MI011 - 2
IK6 Systemsure injector - 

Adaptor to fit filling loop
Adapter do pętli napełniających                                                66 zł 

KTK018 Infra red thermometer Termometr podczerwieni                                             536 zł 

MI063 Maintenance mat
Mata absorpcyjna 1350x2000 mm pod pompy płuczące podczas 

czyszczenia ÚK
                                            329 zł 

KTK001 pH paper 5 m Sprawdza kwaśność i zasadowość                                                77 zł 

MI030 Pipestoppers Szybki i prosty sposób zakrywania rur -  2x (15mm, 22mm a 28mm)                                             131 zł 

MI010
Plate heat exchanger 

adaptors
Adapter do czyszczenia płytowych wymienników ciepła                                             385 zł 

MI038 Pump nut tool
Praktyczne narzędzie do prostego podłączenia pompy obiegowej  z 

powrotem do systemu
                                            144 zł 

MI040 Radhammer for SDS drill
Wysyła wibracje o wysokiej frekwencji do grzejników w celu 

skuteczniejszego uwalniania nieczystości podczas czyszczenia systemu 
                                            391 zł 

KTK035 Refractometer Pomiar skuteczności płynu przeciw zamarzaniu                                             977 zł 

KTK032
Systemsure water analysis 

kit

Zestaw testowy, proszę sprawdzić 6 różnych parametrów wody, pH, Fe, 

Cu, Cl, Mb, twardość
                                         1 182 zł 

MP005 Sprejova hlava + 1m hadica Do stosowania z kanistrami 5L i 25L                                             261 zł 

KTK034 Turbidity tube
Kontroluje czystość wody podczas czyszczenia zbiornika grzewczego, w 

wyniku czego umożliwia obserwację przebiegu czyszczenia
                                            306 zł 

DDSC003 Scalebreaker DSC - 25L kanister
Środek czyszczący w płynie do spalających części kotłów modularnych 

(aplikacja zanurzeniowa)
                                            601 zł 

DDSC001 Scalebreaker DSC - 5L
Środek czyszczący w płynie do spalających części kotłów modularnych 

(aplikacja zanurzeniowa)
                                            117 zł 

Akcesoria do czyszczenia systemów grzewczych
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http://www.kamco-products.sk/
http://www.kamco-products.cz/


CENNÍK KAMCO [EUR]

www.kamco-products.sk
www.kamco-products.cz

Kod produktu Nazwa Opis Cena detaliczna

MAROX s.r.o. Klincová 37, 

Bratislava,   info@marox.sk

+421 905 456 049 ,                                 

+421 908 208 565 

DLS002 Scalebreaker LS3 - 1L Spray Spray czyszczący do kotłów do usuwania ciężkiej korozji                                                60 zł 

DLS007
Scalebreaker LS3 - 25L 

Kanister
Spray czyszczący do kotłów do usuwania ciężkiej korozji                                             556 zł 

DLS006
Scalebreaker LS3 - 5L 

opakowanie
Spray czyszczący do kotłów do usuwania ciężkiej korozji                                             127 zł 

DSB008
Sootbreaker CDR  (wiadro 

25kg)
Proszek czyszczący do dużych kotłów olejowych i węglowych                                          1 433 zł 

DSB002
Sootbreaker CDR - Tubka, 

długość 200mm

Proszek czyszczący do stosowania na zadymione, lepkie i tłuste powłoki 

spalinowe w kotłach gazowych i lejowych (1 tubka dla wyjściowej mocy 

kotła 30kW Btu)

                                               32 zł 

DGS002
Sootbreaker GS - 1L 

wypełnienie zastępcze

Spray czyszczący do usuwania spalin i tłustych osadów w kotłach 

gazowych
                                               61 zł 

DGS006 Sootbreaker GS - 1L sprej z aplikatorem
Spray czyszczący do usuwania spalin i tłustych osadów w kotłach 

gazowych
                                            172 zł 

DGS012
Sootbreaker GS - 25L 

kanister

Spray czyszczący do usuwania spalin i tłustych osadów w kotłach 

gazowych
                                            687 zł 

DGS011
Sootbreaker GS - 5L 

wypełnienie zastępcze

Spray czyszczący do usuwania spalin i tłustych osadów w kotłach 

gazowych
                                            147 zł 

DSB006
Sootbreaker"MAXI" - tubka 

(500mm)

Proszek czyszczący do dużych kotłów olejowych i węglowych (1 tubka ma 

moc wyjściową 150kW Btu)
                                               44 zł 

ASR002
Scalebreaker SR - wiadro 

2.5kg
Kryształki do usuwania osadów kamienia wodnego                                             121 zł 

ASR003
Scalebreaker SR - wiadro 

15kg
Kryształki do usuwania osadów kamienia wodnego                                             684 zł 

AFX002 Scalebreaker FX - kanister 5L Roztwór do usuwania osadu kamienia wodnego i rdzy                                             152 zł 

AFX003
Scalebreaker FX - kanister 

25L
Roztwór do usuwania osadu kamienia wodnego i rdzy                                             706 zł 

AHD002 Scalebreaker HD - kanister 5L Ekstra silny roztwór do usuwania osadu kamienia wodnego i rdzy                                             131 zł 

AHD003
Scalebreaker HD - kanister 

25L
Ekstra silny roztwór do usuwania osadu kamienia wodnego i rdzy                                             524 zł 

ACG002
Scalebreaker CG - wiadro 

2.5kg
Kryształy spożywcze do usuwania kamienia wodnego                                             125 zł 

ACG003
Scalebreaker CG - wiadro 

15kg
Kryształy spożywcze do usuwania kamienia wodnego                                             673 zł 

ANC0012
Neutralising Crystals - tubka 

do jednego użycia
Do neutralizacji chemii serii Scalebreaker                                                14 zł 

ANC004
Neutralising Crystals - 

wiadro 2.5kg
Do neutralizacji chemii serii Scalebreaker                                                58 zł 

ANC005
Neutralising Crystals - 

wiadro 15kg
Do neutralizacji chemii serii Scalebreaker                                             279 zł 

ANL002 Neutralising Liquid - 1L Do neutralizacji chemii serii Scalebreaker                                                33 zł 

ANL004 Neutralising Liquid - 5L Do neutralizacji chemii serii Scalebreaker                                             137 zł 

N/A Foambreaker - 1L Płyny ograniczające spienianie  N/A 

AFB002 Foambreaker - 1L Plyny ograniczajace spienianie                                             144 zł 

BFX202 POWERFLUSH FX2 - kanister 5L
Płyn czyszczący do systemów grzewczych, rozpuszcza osad i kamień 

wodny
                                            200 zł 

BFX203
POWERFLUSH FX2 - kanister 

25L

Płyn czyszczący do systemów grzewczych, rozpuszcza osad i kamień 

wodny
                                            800 zł 

BFX205
POWERFLUSH FX2 & 

Neutralising Crystals
1 x 2.5L FX2 + 1 tubka kryształków neutralizujących                                             134 zł 

BHF002 Hyper-Flush - 1L
Niekwasowy środek czyszczący do systemów ogrzewania, usuwa rdzę i 

osad
                                               83 zł 

BKS002 Hyper-Flush 5L
Niekwasowy środek czyszczący do systemów ogrzewania, usuwa rdzę i 

osad
                                            324 zł 

Środki odwapniające / Usuwanie kamienia wodnego

Środki czyszczące do płukania systemów grzewczych
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BKS003 Hyper-Flush 25L
Niekwasowy środek czyszczący do systemów ogrzewania, usuwa rdzę i 

osad
                                         1 434 zł 

BPC002 System Pre-Clean - 1L Środek czyszczący do systemów grzewczych przed ich uruchomieniem                                                79 zł 

BPC003 System Pre-Clean - 5L Środek czyszczący do systemów grzewczych przed ich uruchomieniem                                             308 zł 

BPC004 System Pre-Clean - 25L Środek czyszczący do systemów grzewczych przed ich uruchomieniem                                          1 396 zł 

BDM002 Systemsafe-DM - 1L
Protektor / Inhibitor, płyn ochronny do systemów grzewczych, przeciw 

korozji i kamieniowi wodnemu
                                               85 zł 

BDM003 Systemsafe-DM - 5L
Protektor / Inhibitor, płyn ochronny do systemów grzewczych, przeciw 

korozji i kamieniowi wodnemu
                                            359 zł 

BDM004 Systemsafe-DM - 25L
Protektor / Inhibitor, płyn ochronny do systemów grzewczych, przeciw 

korozji i kamieniowi wodnemu
                                         1 628 zł 

KTK020 Systemsafe-DM Test kit Zestaw testowy do mierzenia stężenia protektora w systemie grzewczym                                             315 zł 

BIC002 Systemsafe-IC - 5L
Protektor / Inhibitor, płyn ochronny do dużych i komercyjnych systemów 

grzewczych, przeciw korozji i kamieniowi wodnemu
                                            260 zł 

BIC003 Systemsafe-IC - 25L
Protektor / Inhibitor, płyn ochronny do dużych i komercyjnych systemów 

grzewczych, przeciw korozji i kamieniowi wodnemu
                                         1 224 zł 

KTK015 Systemsafe-IC Test kit Zestaw testowy do mierzenia stężenia protektora w systemie grzewczym                                             274 zł 

BSH002 System-Hush - 1L
Niekwasowy środek czyszczący do kotłów w celu eliminacji ich hałasu 

spowodowanego osadzaniem się kamienia wodnego
                                               79 zł 

BSH003 System-Hush - 5L
Niekwasowy środek czyszczący do kotłów w celu eliminacji ich hałasu 

spowodowanego osadzaniem się kamienia wodnego
                                            308 zł 

BSH004 System-Hush - 25L
Niekwasowy środek czyszczący do kotłów w celu eliminacji ich hałasu 

spowodowanego osadzaniem się kamienia wodnego
                                         1 396 zł 

BFZ003 Freezbreaker LT - 5L
Nisko-toksyczny niezamarzający płyn do systemów grzewczych i 

chłodzących aż do -32°C
                                            260 zł 

BFZ004 Freezbreaker LT - 25L
Nisko-toksyczny niezamarzający płyn do systemów grzewczych i 

chłodzących aż do -32°C
                                         1 217 zł 

BFZ005 Freezbreaker LT - 200L
Nisko-toksyczny niezamarzający płyn do systemów grzewczych i 

chłodzących aż do -32°C
                                         7 306 zł 

BSS002 Systemseal - 1L
Uszczelniacz małych nieszczelności w systemach grzewczych i 

chłodzących
                                            102 zł 

BSS003 Systemseal - 5L
Uszczelniacz małych nieszczelności w systemach grzewczych i 

chłodzących
                                            356 zł 

BSS004 Systemseal - 25L
Uszczelniacz małych nieszczelności w systemach grzewczych i 

chłodzących
                                         1 699 zł 

BOD002 Kamsperse - 5L W wodzie rozpuszczony środek odtłuszczający do usuwania oleju i smarów                                             206 zł 

BOD003 Kamsperse - 25L
W wodzie rozpuszczony środek odtłuszczający do usuwania oleju i 

smarów
                                            845 zł 

Uzdatnianie wody systemów grzewczych

Ceny bez VAT i kosztów transportu

Ważne od 1.1.2020
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Marek Žurovec + 420 702 064 084
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