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ZESTAW GRAWITACYJNY PRZYKRĘCANY

BLUE I 3/4"

Przyłącze końcowe zestawu: 
Końcówka do węża 3/4" z  nakrętką obrotową z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 3/4" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

ARIANNA PTR
Techniczny wąż 3/4" z PVC, wzmocniony oplotem tekstylnym.

Pistolet:
Niebieski pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 19 do AD BLUE.

Indeks zestawu Wąż Cena  L=1,5m** Cena L=3,0m**

X009A PLUTONE PTR 164,36 zł 179,74 zł

X009B PYTHON NY 30 180,46 zł 211,96 zł

X009C SUPERIOR C 242,98 zł 337,00 zł

X009D ARIANNA PTR 160,64 zł 172,30 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

Podstawowy zestaw grawitacyjny BLUE I, podłączany do zaworu zbiornika IBC (paleto-
pojemnika) nakrętką z gwintem trapezowym S60x6. Dostępny w dwóch długościach* 1,5 m 
oraz  3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.i

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ZESTAW GRAWITACYJNY ZE SZYBKOZŁĄCZEM CAMLOCK

BLUE II 3/4"

Przyłącze końcowe zestawu: 
Szybkozłącze Camlock z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 3/4" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:
Niebieski pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 19 do AD BLUE.

Indeks zestawu Wąż Cena  L=1,5m** Cena L=3,0m**

X010A PLUTONE PTR 164,88 zł 180,26 zł

X010B PYTHON NY 30 180,98 zł 212,48 zł

X010C SUPERIOR C 243,50 zł 337,52 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

Zestaw grawitacyjny BLUE II, podłączany do zaworu zbiornika IBC (paleto-pojemnika) 
nakrętką z gwintem trapezowym S60x6. Wyposażony w szybko-złączny system Camlock. 
Standardowe długości zestawu to 1,5 m oraz 3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne 
długości.

i

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ZESTAW GRAWITACYJNY ZE ZŁĄCZEM SUCHO-ODCINAJĄCYM

BLUE III 3/4"

Przyłącze końcowe zestawu: 
Szybkozłącze Dry-Shut z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 3/4" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 3/4" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla 
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:
Niebieski pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 19 do AD BLUE.

Indeks zestawu Wąż Cena L=1,5m** Cena L=3,0m**

X011A PLUTONE PTR 266,14 zł 281,52 zł

X011B PYTHON NY 30 282,24 zł 313,74 zł

X011C SUPERIOR C 344,76 zł 438,78 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

ZESTAWY GRAWITACYJNE DO ZBIORNIKÓW IBC

Zaawansowany zestaw grawitacyjny do BLUE III, podłączany do zaworu zbiornika IBC 
(paleto-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposażony w złącze sucho-
odcinające, które zabezpiecza przed wyciekami i sprawia, że podłączanie zestawu 
grawitacyjnego jest szybkie i proste. Standardowa długość zestawu to 3,0 m. Na życzenie 
klienta wytwarzamy inne długości.

i

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ZESTAW GRAWITACYJNY PRZYKRĘCANY

BLACK I 1"

Podstawowy zestaw grawitacyjny BLACK I, podłączany do zaworu zbiornika IBC (paleto-
pojemnika) nakrętką z gwintem trapezowym S60x6. Dostępny w dwóch długościach* 1,5 m 
oraz  3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.i

Przyłącze końcowe zestawu: 
Końcówka do węża 3/4" z  nakrętką obrotową z gwintem wewn. trapezowym S60x6

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 1" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla 
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:
Czarny pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 25.

.

Indeks zestawu Wąż Cena L=1,5m** Cena L=3,0m**

X012A PLUTONE PTR 135,76 zł 151,22 zł

X012B PYTHON NY 30 182,20 zł 244,36 zł

X012C SUPERIOR C 231,66 zł 343,00 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ZESTAW GRAWITACYJNY ZE SZYBKOZŁĄCZEM CAMLOCK

BLACK II 1"

Przyłącze końcowe zestawu: 
Szybkozłącze Camlock

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 1" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla 
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:
Czarny pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 25.

 z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Indeks zestawu Wąż Cena L=1,5m** Cena L=3,0m**

X013A PLUTONE PTR 144,52 zł 160,42 zł

X013B PYTHON NY 30 190,50 zł 244,66 zł

X013C SUPERIOR C 239,96 zł 351,30 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

ZESTAWY GRAWITACYJNE DO ZBIORNIKÓW IBC

Zaawansowany zestaw grawitacyjny BLACK II, podłączany do zaworu zbiornika IBC 
(paleto-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposażony w szybkozłącze 
Camlock, które sprawia, że podłączanie zestawu grawitacyjnego jest szybkie i proste. 
Standardowe długości zestawu to 1,5 m oraz 3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne 
długości.

i

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ZESTAW GRAWITACYJNY ZE ZŁĄCZEM ODCINAJĄCYM

BLACK III 1"

Przyłącze końcowe zestawu: 
Szybkozłącze Dry-Shut

Węże*:
PLUTONE PTR
Techniczny wąż 1" z PVC, wzmocniony spiralą stalową.

PYTHON NY 30
Bardzo elastyczny, mocny wąż z gumy EPDM odpornej na substancje chemiczne jak ługi, kwasy,
aldehydy, estry, ketony. 

SUPERIOR C
Uniwersalny wąż 1" z UPE, przeznaczony dla chemikaliów. Szczególnie rekomendowany dla 
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników opartych na węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Pistolet:
Czarny pistolet ze złączem obrotowym z gwintem BSP 1", z wylewką DN 25.

 z gwintem wewn. trapezowym S60x6.

Indeks zestawu Wąż Cena L=1,5m** Cena L=3,0m**

X014A PLUTONE PTR 274,64 zł 290,54 zł

X014B PYTHON NY 30 320,62 zł 374,78 zł

X014C SUPERIOR C 370,08 zł 482,42 zł

*  Dostępne jest również wiele innych typów węży. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
** Podana długość dotyczy użytego w konstrukcji węża. Rzeczywista długość zestawu grawitacyjnego jest większa.

Ceny sprzedaży:

ZESTAWY GRAWITACYJNE DO ZBIORNIKÓW IBC

Zaawansowany zestaw grawitacyjny BLACK III, podłączany do zaworu zbiornika IBC 
(paleto-pojemnika) adaptorem z gwintem trapezowym S60x6. Wyposażony w złącze z 
zaworami odcinającymi, które zabezpiecza przed wyciekami i sprawia, że podłączanie 
zestawu grawitacyjnego jest szybkie i proste. Standardowe długości zestawu to 1,5 m oraz  
3,0 m. Na życzenie klienta wytwarzamy inne długości.

i

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



 
 

  Kilka słów o firmie TICON 

 

Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało 
się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru  
i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych, 
kompensatorów, armatury przemysłowej  oraz urządzeń 
napełniająco-opróżniających.  

W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych 
firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze 
technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości  
i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty 
jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia 
stosownie do wymogów krajowych i branżowych. 

Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich 
wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się 
zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu 
petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, 
dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze 
produkcyjnym. 

Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde 
zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy 
zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-opróżniające. 
Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO 
również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service). 

 

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. 
Poszukujemy optymalnych rozwiązań. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Węże i przewody 
Gumowe, tworzywowe, teflonowe, 
metalowe, kompozytowe, silikonowe. 

Kompensatory 
Gumowe, stalowe, teflonowe, 
tkaninowe. 

Części i akcesoria 
Uszczelki, zestawy naprawcze, węże 
osłonowe, pistolety do wody, zawiesia do 
węży, pasy uziemiające itp. 

Armatura przemysłowa 
Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza 
awaryjnego rozłączania, końcówki do 
węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety 
nalewcze. 

Wyposażenie terminali 
Urządzania Napełniająco-Opróżniające, 
podesty konstrukcyjne, ramiona 
przeładunkowe, schodki. 

Serwis 
Dysponujemy mobilnym serwisem 
urządzeń NO i przewodów elastycznych. 

Usługi projektowe 
Projekt, dostawa, montaż elementów 
oporowych do złączy awaryjnego 
rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji 
projektowej w TDT. Badania odbiorowe w 
obecności inspektora TDT.   
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej 
urządzenia NO. 

Ticon Sp. z o.o. 
Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu 
 

Ul. Poznańska 37 
62-020 Swarzędz, Jasin 
NIP 781-10-98-120 
 

Sekretariat tel. (61) 81 87 230 
Fax (61) 81 87 231 
 
Strona internetowa: 
http://ticon.pl 
Sklep internetowy: 
http://sklep.ticon.pl 
 

 
Dział Handlowy 
Tel. (61) 81 87 234 
Tel. (61) 81 87 266 
Tel. (61) 81 87 248 


	TICON - o firmie2.pdf
	Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów. Poszukujemy optymalnych rozwiązań.


