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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

KUSMET zostało założone w 1986 roku przez 

Stanisława Kuśmirka, właściciela firmy. Od 

początku działalności do chwili obecnej firma
zajmuje się produkcją kształtek mosiężnych 
stosowanych w instalacjach hydraulicznych 
centralnego ogrzewania, początkowo były to 

elementy odlewane z mosiądzu gat. M058 (mię-

dzy innymi były to: nyple, przedłużki, redukcje, 

złącza grzejnikowe). Wytwarzane produkty 
posiadają atest PZH, produkowane są zgod-
nie z polskimi normami, a same rozdzielacze 

mają pozytywną ocenę Instytutu Techniki 
Budowlanej, na które zastała wydana 
Krajowa Ocena Techniczna. Mając na uwadze 

ochronę środowiska, firma w ciągu kilku lat 

przekształcała się w nowy system wytwarzania 

wspomnianych detali. W procesie tym wyelimi-

nowano piec odlewniczy, zastępując go nowo-

czesną maszyną indukcyjną. Tak więc obecnie 

nasze produkty wytwarzane są z atestowanego 

materiału w postaci pręta mosiężnego M058 

gat. CuZn40Pb2, zgodne z polską normą PN-EN 

12165:2001, zakupywanego u krajowego dys-

trybutora obrotu metalami kolorowymi. Od 

2002 roku firma KUSMET rozpoczęła produkcję 

szafek i rozdzielaczy do centralnego ogrze-
wania i ogrzewania podłogowego. Posiadamy 

kompletną linię produkcyjną do wytwarzania 

tych artykułów, oraz nowoczesną ekologiczną 

lakiernię proszkową. 

Współpraca z firmą KUSMET to satysfakcja 
z jakości i przyjemność finansowa!

POLSKI PRODUCENT SZAFEK I  ROZDZIELACZY 
MOSIĘŻNYCH DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

P.P.H.U. KUSMET Stanisław Kuśmirek i Wspólnicy Sp.j.
ul. Pstrągowa 4, 05-420 Józefów

tel. 22 789 34 72, 783 965 000 faks 22 789 34 72, www.kusmet.com.pl, e-mail: biuro@kusmet.com.pl 

Zestaw do ogrzewania podłogowego z grupą mieszającą z rozdzielaczem ze wskaźnikami przepływów i siłownikami termicznymi
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Rozdzielacz CDR
Rozdzielacz mosiężny do ogrzewania podłogowego 1” z manualnymi zawo-
rami odcinającymi oraz sekcją odpowietrznikowo-spustową.

Grupa bezpieczeństwa do C.W.U. (ciepła woda użytkowa) z zaworem 
bezpieczeństwa 6 bar.

Grupa bezpieczeństwa do C.O. (centralnego ogrzewania) z zaworem 
bezpieczeństwa 2,5 bar.

K3
Rozdzielacz mosiężny do c.o. 1” bez nypli

Rozdzielacz CD 473
Rozdzielacz mosiężny do ogrzewania podłogowego 1” z przepływomierzami 
i wkładkami zaworowymi M30  x 1,5 oraz sekcją odpowietrznikowo-spustową.

Zestaw pompowy do ogrzewania podłogowego z termostatycznym 
zaworem mieszającym

Rozdzielacz CD 468
Rozdzielacz mosiężny do ogrzewania podłogowego 1” z wkładkami zaworo-
wymi M30 x 1,5 i zaworami odcinającymi oraz sekcją odpowietrznikowo-spu-
stową.

Złącza hydrauliczne mosiężne i chromowe w rozmiarach od 3/8”
 do 1”

K4R
Rozdzielacz mosiężny do c.o. 1” z nyplami oraz sekcją odpowietrznikowo-
-spustową.
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