
Uponor Fix
Stensko in stropno ogrevanje in hlajenje
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Uponor Fix – univerzalni sistem za stensko 
in stropno ogrevanje in hlajenje

Sistemi ogrevanja in hlajenja morajo izpolnjevati sledeče 
velike zahteve: maksimalno udobje, minimalni investicijski 
stroški ter nizki stroški vzdrževanja. Uponorjev sistem Fix, 
zahvaljujoč edinstveni konstrukciji, izpolnjuje vse te zahteve. 
Sistem je vgrajen neposredno na strop ali stene in je prekrit 
s tankim slojem ometa. To zagotavlja izredno hitro regulacijo 
temperature v prostoru. Uponor Fix sistem je vsestranski, 

kar pomeni, da se lahko uporablja tako za hlajenje kot tudi 
za ogrevanje. Poleg tega pa je vgradnja izredno enostavna. 
S samo nekaj komponentami, ki se med seboj optimalno 
prilegajo, prinaša sistem tudi veliko udobnost pri sami vgra-
dnji. Ravno zaradi tega je sistem odličen tako za poslovne 
stavbe, večnadstropne stanovanjske stavbe kot tudi enodru-
žinske hiše.

Enostavna montaža držal cevi Integrirane PE-Xa cevi dimenzije 9,9 mm v sloju ometa na stenah in stropovih
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Vaše prednosti

• Minimalna vgradna višina
•  Univerzalni sistem za stensko in stropno vgradnjo
•  Zelo malo, medsebojno optimalno usklajenih sistemskih 

komponent
• Preizkušene in certificirane Uponor PE-Xa cevi 

9,9 x 1,1 mm

  

• Q&E sistem fitingov za hitro in ekonomično montažo
•  Hiter odzivni čas zahvaljujoč tankemu nanosu ometa
•  Prihranek pri energiji zahvaljujoč optimalnim 

obratovalnim temperaturam
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Shematski prikaz Uponorjevega Fix sistema na stropu Shematski prikaz Uponorjevega Fix sistema na steni

1  Toplotna izolacija v skladu z zahtevami

2  Betonska plošča ali opečnat zid

3  Uponor držala cevi 9,9 mm

4  Uponor PE-Xa cev 9,9 x 1,1 mm

5  Mavčni omet (npr. Knauf MP75 Diamant)

6  Mavčni omet (npr. Knauf MP75 G/F-Light)
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