Dostarczanie
wysokiej jakości wody pitnej.
Bezpieczna instalacja.
System ze stali nierdzewnej Uponor INOX

Minimalny
wysiłek.
Maksymalna
trwałość.

W przypadku dostarczania higienicznie czystej
wody pitnej do dużych budynków mieszkalnych,
nowy system ze stali nierdzewnej INOX firmy
Uponor spełnia najwyższe wymagania. Materiał
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
i higienę podczas pracy, a konstrukcja systemu
pozwala na szybkie i łatwe wykonanie instalacji,
bez najmniejszego wysiłku. Ponadto rury Uponor
INOX można łatwo łączyć z innymi produktami z
naszego portfolio, tworząc inteligentne
i wszechstronne rozwiązania.

Kluczowe cechy systemu
Uponor INOX
	Wysokiej jakości stal nierdzewna EN 1.4404
spełniająca najwyższe wymagania
techniczne i higieniczne
	System jest certyfikowany zgodnie
z DVGW W 543, DVGW GW 541 i DVGW W 270
	Folia umieszczona na złączce ułatwia
wykrywanie nieprawidłowych połączeń.
Po zaciśnięciu kolorowy wskaźnik można
łatwo usunąć ręcznie.
	Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
dla instalacji, nawet przy dużych
projektach budowlanych
	Profil M szczęk narzędzi
dla złączek zaciskowych

Bogate portfolio Uponor INOX
Kompleksowa linia produktów Uponor
o średnicach nominalnych od DN 12 do DN 50
została zaprojektowana z myślą o idealnym
zaopatrzeniu w wodę pitną.
Kolanka 90*

Trójniki

Kolanka 45*

Złączki
kołnierzowe

Złączki proste
przejściowe

Łatwe zaciśnięcie.
Bezpieczniejsze
niż kiedykolwiek.
System Uponor INOX ułatwia instalację
na dwa sposoby.
Wskaźnik zacisku
Niebieska folia na złączce zapewnia
szybkie wykrycie nieprawidłowych
połączeń.
Funkcja testu bezpieczeństwa
Unikalny, wielokątny pierścień
uszczelniający gwarantuje,
że nieuszczelnione połączenia zostaną
natychmiast wykryte podczas
pierwszego testu ciśnieniowego.

Inteligentne połączenie.
Ekonomiczne rozwiązanie.
Dlaczego nie pozyskać wszystkich komponentów do zaopatrzenia w wodę pitną
od jednego dostawcy? Uponor oferuje
całą gamę produktów wymaganych do
zapewnienia bezpiecznego i higienicznego rozwiązania – upraszczając zarówno
planowanie, jak i instalację.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Uponor dla
dostarczania higienicznie czystej wody pitnej.
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/
produkty/instalacja-wodna

Dowiedz się więcej
o nowym systemie
Uponor INOX

Rury

https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/produkty/
instalacja-wodna/uponor-inox
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