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Chemie na vodní kámen a spalinové cesty kotlů

Sootbreaker tuby

Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, 
úhlové a větší plynové kotle a ohřívače 
vzduchu s čadivými usazeninami.

Sootbreaker GS

Odstraňovač spálených usazenin pro 
plynové kotle.
Čistí domácí a komerční plynové kotlové 
výměníky tepla, zatímco je kotel zapnutý, 
vyčistí oblasti které nelze dosáhnout ručními 

metodami čištění.

Scalebreaker LS3  

Čisticí kapalina na plynové kotle všech 
velikostí.
Čistič pro použití chladných nebo mírně 
teplých kotlů, je ideální pro čištění kotle 
na konci sezóny, rozpouští korozní typy 
usazenin.

Scalebreaker DCS 

Čistící kapalina spalovacích částí pro 
modulární a vysoce účinné kotlové výměníky 
tepla,  snadno použitelný produkt určený 
k rozpuštění a uvolnění přivařených 
spalovacích usazenin na vnějších plochách 
modulárních kotlových výměníků tepla, bez 
zásahu na strukturu výměníku tepla.

Neutralizační krystaly

Pro neutralizaci kyselých proplachovacích 
chemikálií před uvedením systému do 
provozu, dostupné také ve formě kapaliny.

Scalebreaker CG

Potravinářské krystaly na odstranění 
vodního kamene . 
Rychle rozpustná potravinářská chemie 
pro bezpečné a účinné odstranění vodního 
kamene z konvic, kotlů, prodejních a 
stravovacích zařízení.

Scalebreaker FX

Extra silný roztok na odstranění vodního 
kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního 
kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladících 
systémů a vstřikovacích forem.
Rozpouští oxidy železa o teplotě okolí.

Scalebreaker HD

Extra silný roztok na odstranění vodního 
kamene a rzi.
Silný a ekonomický roztok na čištění zařízení, 
které jsou silně znečištěné od vodního 
kamene, kde je pohyb a stav doposud 
kritický. Obsahuje prvky, které odstraní i 
těžké usazeniny.

Scalebreaker FX2

Power Flush FX2 je určen pro použití s 
CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na 
propláchnutí a zároveň odstranění vodního 
kamene. Začne pracovat ihned po přidání do 
systému.

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

Obj. kód: DSB002 Cena:  193 Kč

Obj. kód: DGS002 (1l)
Cena:  359 Kč

Obj. kód:  DGS006  (1l sprej)
Cena:  1 021 Kč

Obj. kód: DGS011 (5l)
Cena:  883 Kč

Obj. kód: DGS012 (25l)
Cena:  4 112 Kč

Obj. kód: DLS002  (1l)
Cena:  304 Kč

Obj. kód: DLS006  (5l)
Cena:  773 Kč

Obj. kód: DLS007  (25l)
Cena:  3 340 Kč

Obj. kód:  DDSC001 (5l)
Cena:  690 Kč

Obj. kód: DDSC003 (25l)
Cena:  3 616 Kč

Obj. kód:  ANC004 (2,5kg)
Cena:  331 Kč 

Obj. kód: ANC005 (15kg)
Cena:  1 628 Kč

Obj. kód: ACG002 (2,5kg)
Cena:  718 Kč

Obj. kód: ACG003 (15kg)
Cena:  3 919 Kč

Obj. kód:  AFX002 (5l)
Cena:  911 Kč

Obj. kód:  AFX003 (25l)
Cena:  4 250 Kč

Obj. kód: AHD002 (5l)
Cena:  773 Kč

Obj. kód: AHD003 (25l)
Cena:  3 146 Kč

Obj. kód: BFX202 (5l)
Cena:  1 049 Kč

Obj. kód: BFX203 (25l)
Cena:  4 802 Kč
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Ochrana a čištění topných systémů

Filter fluid F1 

Inovační a jedinečný produkt, který v sobě 
spojuje důvěryhodnou formuli Protector 
F1 s aktivním činidlem, který detekuje a 
odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určen 
pro použití se všemi typy filtračních systémů.

Cleaner F3

Čistič pro čištění nových systémů.
Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, 
obnovuje topnou účinnost stávajících 
systémů. Může se použít na všechny kovy a 
materiály, včetně hliníku, které
se běžně používají v topných systémech.

Powerflushing cleaner F5

Čistič pro čištění nových a stávajících 
systémů.
Na čištění silně znečištěných
systémů. Odstraňuje usazeniny a vodní 
kámen, obnovuje účinnost topných systémů. 
Kompatibilní se všemi kovy a materiály, 
včetně hliníku. pH neutrální.

AF10 Biocide 

Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové 
kontaminaci domácích topných systémů a 
systémů s chlazenou vodou.
Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v 
potrubích a v expanzních nádržích.

DS40 System Cleaner

Silně čistící prášek na velmi znečištěný 
systém.
Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné 
usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost 
topení. Může se používat se všemi druhy 
kovů, které se používají v topných systémech 
včetně hliníku.

Limescale Remover DS-3 

Odstraňovač vodního kamene pro systémy 
s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů 
ohřívačů vody. Velmi účinný odstraňovač 
vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při 
vyčerpání kyselosti změní barvu.

Alphi 11 Protector 

Nemrznoucí kapalina s protektorem. 

Chrání před korozí a vodním kamenem.
Na úpravu vody v topných a chladících 
systémech a na jejich ochranu proti 
zamrznutí.

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

Protector F1

Inhibitor pro topné systémy.
Zachovává účinnost systému a prodlužuje 
životnost kotle. Chrání před korozí a vodním 
kamenem. pH neutrální, s bezpečným 
složením, ekologicky neškodný i ve formě 
spreje.

Leak Sealer F4

Tekutý utěsňovač.
Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v 
uzavřených systémech. Utěsní kapání a 
drobné netěsnosti na nepřístupných místech. 
Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily 
atd.

Obj. kód:  57761 
Cena:  668 Kč

Obj. kód:  58773
Cena:  851 Kč

Obj. kód: 62236 (0,5l) 
Cena:  798 Kč

Obj. kód: 62225 (20l)
Cena:  12 122 Kč

Obj. kód: 57762
Cena:  665 Kč

Obj. kód: 58778
Cena:  8 758 Kč

Obj. kód:  57764
Cena:  665 Kč

Obj. kód:  58776
Cena:  875 Kč

Obj. kód: 62192
Cena:  682 Kč

Obj. kód: 58775
Cena:  940 Kč Obj. kód: 57551 Cena:  899 Kč

Obj. kód:  58420 (1,9kg)
Cena:  1 407 Kč

Obj. kód:  58511 (25kg)
Cena:  7 636 Kč

Obj. kód: 58223 (2kg)
Cena:  717 Kč

Obj. kód:  24066 (30kg)
Cena:  7 397 Kč

Obj. kód: 57971
Cena:  1 199 Kč

Obj. kód: 57885
Cena:  4 795 Kč

NOV
INKA
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Scalebreaker C20   

Čerpadlo na odstranění vodního kamene, 
rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a 
chladících systémů. Odolné vůči kyselinám. 
Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější 
odstranění vodního kamene a korozních 
nečistot.

Clearflow CF40 

Proplachovací čerpadlo pro rodinné 
domky, systémy až do 20/25 radiátorů. 
Lehký komerční odstraňovač vodního 
kamene a korozních usazenin ze systémů.  
Okamžitý zpětný tok, odolný vůči  kyselinám.

 Clearflow CF90 II  

Komerční proplachovací čerpadlo.

Systémy do 40 radiátorů. Komerční 
odstraňovač vodního kamene.
Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči 
kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Clearflow 210 

Komerční / průmyslové proplachovací 
čerpadlo pro velkoobjemové systémy.
Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný 
tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. 
Rychlost průtoku až 170 l/min.

Combimag Filtr 

Magnetický proplachovací filtr.
Filtr na rychlé a snadné odstranění 
cirkulujících černých oxidů železa z vody, 
používá sílu vzácných magnetů, aby přitáhl 
magnetické oxidy železa během čištení.

Combimag Dual 

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač. 
CombiMag vysoce výkonná magnetická 
síla proplachovacího filtru a ohřívače 
integrované v jednom kompaktním celku.

CombiHeat

Ohřívač určený na proplachování.
ComobiHeat je volitelné topné těleso určené 
pro použití s CombiMag proplachovacím 
filtrem během čištění systému. Zvyšuje 
účinnost proplachování. Snižuje čas 
proplachování.

Pump head Adapter

Adaptér na tělo oběhového čerpadla.
Snadné připojení proplachovacího čerpadla 
na topení přes tělo oběhového čerpadla. 
Umožňuje čištění sekundárních výměníků 
tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní 
se všemi běžně používanými oběhovými 
čerpadly.

Heat exchange adapter

Adaptér na deskový výměník tepla.
Adaptér na odstraňování vodního kamene a 
odkalování deskových výměníků tepla.

Proplachovací čerpadla na odstranění vodního kamene

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

Obj. kód:  CDP020 Cena:  25 298 Kč Obj. kód: CDP040F Cena:  43 754 Kč Obj. kód: CDP090F Cena:  53 759 Kč

Obj. kód:  CDP210F Cena:  68 253 Kč Obj. kód: MI039 Cena:  18 371 Kč Obj. kód: MI070 Cena:  29 394 Kč

Obj. kód:  MI060 Cena:  8 553 Kč Obj. kód: 55568 Cena:  4 564 Kč Obj. kód: MI010 Cena:  1 920 Kč

TOP
PRO

DUK
T
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Filtrace – pro domácí a průmyslové aplikace

FILTREX PP 

Filtr na filtraci mechanických nečistot.

Materiál –SAN, různé velikosti od 5”  do 9” ¾, 
různé velikosti  připojení od 1/2” po 1“.

TF1 omega  

TF1 Omega je malý, šikovný a efektivní 
filtr z poniklované mosazi. Je vhodný  pro 
vertikální a horizontální potrubí při orientaci 
i 45 stupňů, jednoduchá  instalace. Jediněčný 
účinek – z vody odstraňuje magnetické i 
nemagnetické kontaminanty.

TF1 Compact

Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický 
filtr. Ideální pro použití v omezených 
prostorech a přístupech. Vícenásobná 
orientace s jednoduchým ’’Twist, Click, Lock’’ 
mechanismem. Odstraňuje magnetické i 
nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro 
tepelná čerpadla.

Total Filtr TF1 

Hydro-cyklónový a 
magnetický filtr.

Odstraňuje magnetické i 
nemagnetické nečistoty. 
Vhodné pro vertikální i 
horizontální potrubí.
Dávkovací ventil pro 
Fernox “F” produkty. 
Rychlé čištění filtru bez 
potřeby demontáže. 
Vhodný také pro tepelná 
čerpadla.

TF1 Delta Filtr

Hydro-cyklónový 
a magnetický filtr 
pro velkoobjemové 
vytápění s nízkými 
teplotami a s 
chladicími systémy,  
chrání hlavní části 
před magnetickými 
i nemagnetickými 
nečistotami a 
zachyceným 
vzduchem. Pevná 
mosazná konstrukce. 
TF1 Delta Filtr je 
vhodný pro nové a 
existující instalace.

Separátor nečistot 
s magnety FAR 

Přírubový separátor nečistot pro domácí a 
průmyselné aplikace. 

Odstraňuje magnetické i nemagnetické 
nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, 
dodávaný s izolačním obalem. 

Termostatický 
anti-kondenzační ventil

Termostatický anti-kondenzační  ventil 
proti kondenzaci.  

Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z 
nádrže teplé vody do palivového zdroje 
(kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a 
dechtování.
Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 
3/4 col, 1 col, 5/4 col. 

Separátor nečistot s magnety

Separátor nečistot s magnety pro dimenze 
5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické 
i nemagnetické nečistoty,
 Tmax 110°C, Pmax 10 bar.

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

Obj. kód:  07046 (3/4”)
Cena:  724 Kč

Obj. kód:  07047 (1”)
Cena:  724 Kč

Obj. kód:  06075 (1/2”)
Cena:  1 566 Kč

Obj. kód:  06085 (3/4”)
Cena:  4 327 Kč

Obj. kód:  62320 (3/4”)
Cena:  2 842 Kč

Obj. kód:  62322 (1”)
Cena:  3 046,30 Kč

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

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

Cena:  2 842 Kč

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

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

Cena:  3 234 Kč
Obj. kód:  62226 (s ventilama) Obj. kód:  62228 (bez ventilů)

Cena:  57 120 Kč

Obj. kód:  2241 65 Cena:  30 716 Kč Obj. kód:  3966 Cena:  od 1 532 Kč Obj. kód:  2205 Cena:  od 2 017 Kč

TOP
PRO

DUK
T

Polidos 

Dávkovací zařízení polyfosfátů. 

Zabraňuje usazování vodního kamene,   
materiál dávkovače poniklovaná mosaz + PP-
SAN, různé velikosti  připojení od 1/2” po 1“.

NOV
INKA
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Demineralizace vody a testovací sady 

Einweg 300

Jednorázová patrona pro demineralizaci  
vody, změna barvy indikuje vyčerpání 
patrony, snadné připojení, 100% 
demineralizace, upraví až 300 l vody na 0 ° 
dH.

TD6

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu 
demineralizované vody.
Digitální měřič vody na výstupu jednotky 
(průtok, výstupní vodivost, sledování 
výstupu v (μS/cm).
Vestavěný by-pass na mixování surové 
vstupní vody.

Basic mobil plus

Kompaktní 
přenosná jednotka 
na demineralizaci  
vody, ideální pro 
prvotní plnění 
systémů, ale i na 
zabudování do 
systému, zařízení 
má integrovaný 
počítač pro kontrolu 
vyčerpání pryskyřice 
a sledování průtoku, 
na jedno naplnění 
umí upravit až 1200 l 
při 20 ° dH.

DJ9 plus

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu 
demineralizované vody. Nepřetržitý 
proces úpravy vody včetně měřicího a 
monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/
cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu 
jednotky (průtok, výstupní vodivost, 
sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro 
doplňování uzavřených topných a chladicích 
okruhů na ionexovém základě. Včetně 
prvotní náplně.

Demineralizační pryskyřice

Náhradní balení Demineralizační 
pryskyřice.

Balení 12,5 l - vakuově baleno.

Testovací sada Maxi

Testovací sada pro měření hlavních 
parametrů vody, vodotěsný elektronický pH 
metr, vodotěsný elektronický konduktometr, 
kapací sada na měření tvrdosti vody, 
kalibrační roztoky a to vše v kompaktním 
plastovém kufříku.

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

www.marox.cz  
www.fernox-products.cz 
www.kamco-products.cz

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

Ceny produktů jsou uváděny bez DPH.

distributor

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

s.r.o.

Obj. kód:  888132 Cena:  2 214 Kč Obj. kód:  888 305 Cena:  19 258 Kč Obj. kód:  888101 Cena:  45 370 Kč

Obj. kód: 888 140 Cena:  3 672 Kč Obj. kód:  MRX007 Cena:  3 135 KčObj. kód:  MRX020 Cena:  18 151 Kč

NOV
INKA


