
Szybsze i jeszcze bardziej niezawodne  
instalacje.
Głowice Uponor Q&E Rapid Seal  
i Ekspander Q&E M12 Fuel

Do 20% szybsze rozszerzanie  
i do 60% szybsze  
uszczelnianie połączeń.  
Radykalnie skrócony  
czas próby ciśnieniowej.

Dla systemu rur PEX firma Uponor oferuje  
unikalny proces instalacji Q&E (Quick & Easy), 
który wyróżnia się szybkością, efektywnością  
i opłacalnością.

Mimo to firmie Uponor udało się jeszcze bardziej 
ulepszyć tę technikę instalacji. Firma po raz  
kolejny połączyła swoją wiedzę i doświadczenie  
w zakresie instalacji sanitarnych jako największy  
na świecie producent PEX z doświadczeniem  
Milwaukee, uznanego w branży producenta  
przenośnych elektronarzędzi. Wspólnie  
opracowaliśmy nowy zestaw głowic Rapid Seal 
Head i nowy ekspander M12 Fuel.

Rezultatem jest system, który oferuje jeszcze 
szybszy i łatwiejszy proces instalacji Q&E.

1 
Utnij rurę.

2
Rozszerz koniec rury za pomocą eks-
pandera. Aby zapewnić równomier-
ne rozszerzanie, ekspander obraca 
się zgodnie ze zintegrowaną funkcją 
automatycznego obracania.

3
Szybko wsuń rozszerzony koniec 
rury, aż zatrzyma się na złączce. 
Przytrzymaj, aż rura się obkurczy. 
Gotowe!

Zalety rur Uponor PEX  
oraz złączek i narzędzi Q&E
Połączenie w trzech krokach  
- szybkie, łatwe i bezpieczne.



Intelignetne łączenie.
Bezpieczniejsza instalacja.

Niezależnie od tego, czy instalujesz system 
wody pitnej lub ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, połączenie rur Uponor PEX, 
złączek i narzędzi Q&E zapewnia bezpieczny i łatwy 
sposób instalacji, ponieważ każdy element został 
zaprojektowany tak, aby idealnie do siebie pasował 
i tworzył niezawodny system.

NOWOŚĆ: Głowice Uponor Q&E Rapid Seal

  Zoptymalizowana konstrukcja zapewniająca 
do 60% szybsze połączenia rur Uponor PEX  
za pomocą złączki Q&E nawet w niskich 
temperaturach

  Równomierne rozszerzanie  
i uszczelnianie rur bez odchyleń  
wydajności dzięki autorotacji

  Głowice dostępne dla rur  
9,9, 16, 20, 25 i 32 mm.

Rury Uponor PEX

  Po rozszerzeniu za pomocą 
odpowiedniego narzędzia, rury Uponor 
PEX wykorzystują efekt pamięci, aby 
stworzyć mocne połączenie, powracając 
do swojego pierwotnego kształtu.

NOWOŚĆ: ekspander Uponor Q&E M12 Fuel  

  Przeprojektowane narzędzie z bez-
szczotkowym silnikiem zapewniającym  
do 20% szybsze rozszerzanie rury

  Nowe akumulatory litowo-jonowe 
zapewniają dłuższą żywotność, 
szczególnie w niższych temperaturach

  Ergonomiczna konstrukcja zapewnia 
doskonałą równowagę, nawet przy 
obsłudze narzędzia jedną ręką

  Narzędzie do rozszerzania rur Uponor PEX 
do średnicy 32 mm  

Złączki Uponor Q&E

  Pełna gama plastikowych  
i mosiężnych złączek Q&E zapewnia 
wysokie natężenia przepływu  
i intuicyjny proces instalacji
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