UPONOR INFRASTRUKTUR
UPONOR IQ DRENSRØR

Uponor IQ Drensrør

– Enda en brikke i vår
totalløsning for overvann
Ingen kunne forestille seg den enorme suksessen
vi fikk med Uponor IQ, et komplett overvannssystem som kan brukes i alle deler av samfunnet. Det
blir stadig lansert nye produkter, og nå er det, på
etterspørsel fra kundene våre, igjen tid for et nytt
produkt i Uponor IQ-serien: Uponor IQ Drensrør.
Drensrøret er et dobbeltvegget rør med korrugert
utside og glatt innside med innerdimensjon på
200-400 mm. Røret leveres i rette lengder på 6
meter. Eksempler på bruksområder er overvanns-

systemer, stikkrenner og veidrenering. Uponor IQ
Drensrør kan med fordel installeres for drenering
av f.eks. veikropper, banelegemer og flyplasser
med fyllehøyde på 0,8–6 m.
Toppslisse eller fullslisse?
Ulike bruksområder har ulike behov. Våre nye
dreneringsrør kommer som både toppslisset og
fullslisset.

NYHET!

Uponor IQ Toppslisset drensrør med muffe
Nominell ID
mm

NRF
nr.

Uponor
Materiale Di/Dy
nr.		 mm

Lengde
m

Antall
rør/bunt

200

3014346

1055345

PP

196/225

6m

16

300

3014351

1055347

PP

296/338

6m

6

400

3014353

1055348

PP

393/450

6m

4

Nominell ID 		
Uponor
Materiale Di/Dy
mm		nr.		mm

Lengde
m

Antall
rør/bunt

200*		

1058703

PP

196/225

6m

16

300*		

1058704

PP

296/338

6m

6

400*		

1058705

PP

393/450

6m

4

Uponor IQ Fullslisset drensrør med muffe

* Leveres på forespørsel
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Hvorfor Uponor IQ
Drensrør?
Beste kvalitet – i samarbeid
med våre kunder
Våre kunder stiller krav.
Vi oppfyller dem. Uponor
IQ Drensrøret er tilvirket i
henhold til kravene for Nordic
Poly Mark med stivhetsklasse
SN8. Så snart muligheten for
sertifisering er der, vil rørene
godkjennes.
Alltid god flyt
Vi har investert i moderne
slisseteknologi, som garanterer
et glatt rør med vedvarende
god flyt.
Uponor IQ er utviklet for en
holdbar framtid
Som kunde hos oss kan du lene
deg tilbake, mens vi tar ansvar
og er engasjert i en holdbar
framtid. Uponor IQ er tilvirket
med moderne teknologi i kombinasjon med PP-materiale,
noe som gir en optimal løsning
med både lang levetid og
svært god slagfasthet. Samme
materiale (PP) i både rør og
muffe forenkler fremtidig
gjenvinning.
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