
Pre rýchlejšie a spoľahlivejšie inštalácie. 
S menším úsilím.
Uponor Q&E rýchlotesniace hlavy 
a Q&E M12 Fuel expandér

Až o 20 % rýchlejšie 
expandovanie a až o 60 % 
rýchlejšie utesnenie spoja. 
Výrazné skrátenie trvania 
doby inštalácie.

Uponor ponúka pre svoje potrubie PEX 
jedinečnú technológiu spojov Q&E 
(Quick & Easy), ktorá už vyniká rýchlosťou, 
spoľahlivosťou a nízkymi nákladmi.

Napriek tomu sa spoločnosti Uponor podarilo 
túto technológiu ešte vylepšiť. Spoločnosť opäť 
spojila svoje inštalatérske znalosti a skúsenosti 
ako najväčší svetový výrobca PEX potrubia 
s odbornými znalosťami Milwaukee, uznávaného 
výrobcu prenosného elektrického náradia 
v priemysle. Spoločne sme vyvinuli novú sadu 
rýchlotesniacich hláv (Rapid Seal Heads) a nový 
M12 Fuel expandér.

Výsledkom je zdokonalenie systému, ktoré 
ponúka ešte rýchlejší proces inštalácie Q&E 
od expanzie po utesnenie, než kedykoľvek 
predtým.

1 
Odrežte/odstrihnite potrubie kolmo.

2
Expandujte koniec potrubia s krúžkom. 
Pre zaistenie rovnomerného roztiahnutia 
sa hlava otáča pomocou integrovanej 
funkcie automatického otáčania.

3
Rýchlo vložte tvarovku do roztiahnutého 
konca potrubia až po doraz. Pridržte, kým 
sa potrubie okolo tvarovky nestiahne. 
Hotovo!

Výhody Uponor PEX potrubia, 
Q&E tvaroviek a Q&E náradia
Spojenie v 3 krokoch - rýchlo, jednoducho a bezpečne.



Unikátne spoje.
Lepšia spolupráca.
Či už inštalujete systémy pre pitnú vodu, 
vykurovanie alebo chladenie, jedine kombinácia 
potrubia Uponor PEX, tvaroviek Q&E a náradia 
Q&E ponúka prvotriednu inštaláciu, pretože každý 
komponent bol navrhnutý tak, aby do seba 
dokonale zapadal a vytvoril spoľahlivý celok.

NOVINKA: Uponor Q&E rýchlotesniace hlavy 

  Optimalizovaný dizajn zaisťujúci až o 60 % 
rýchlejšie vytvorený tesný spoj Uponor PEX 
potrubia s Q&E tvarovkami aj pri nízkych 
teplotách  

  Rovnomerné roztiahnutie a utesnenie 
potrubia bez odchýlok vo výkone vďaka 
automatickému otáčaniu hlavice

  Vylepšené hlavy k dispozícii 
pre potrubie s dimenziami 9,9; 16, 20, 
25 a 32 mm

Uponor PEX potrubie

  Po expandovaní pomocou vhodného 
náradia, využíva Uponor PEX potrubie 
pamäťový efekt na vytvorenie silného 
spoja a tendenciou vrátenia sa do 
pôvodného tvaru potrubia

NOVINKA: Uponor Q&E expandér M12 Fuel  

  Vylepšené náradie s bezkomutátorovým 
motorom pre až o 20% rýchlejšiu expanziu

  Nové lítium-iónové batérie poskytujú 
dlhšiu výdrž, najmä pri nižších teplotách

  Ergonomický dizajn zaisťuje vynikajúcu 
rovnováhu aj pri ovládaní jednou rukou 

  Vhodné pre roszah dimenzíí Uponor PEX 
až do priemeru 32 mm 

Uponor Q&E tvarovky  

  Celý rad plastových a mosadzných 
Q&E tvaroviek zaisťuje vysoký prietok 
a intuitívny inštalačný proces
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