Udover at du nu kan få leveret
Ecoflex på fixmål, direkte på byggepladsen, så husk ydermere på:
•

Vores præisoleret PE-Xa rør
er ét af markedets mest
gennemtestede systemer
til brugsvands- og varmeinstallationer i jord.

•

Rørene har en lang levetid og
har været solgt i hele verden i
snart 30 år og har samme lave
varmetab i hele driftsperioden

•

Den korrigerede yderkappe
betyder at vi har et af de mest
fleksible rør på markedet.

•

Vi tilbyder et komplet udvalg af
WIPEX fittings tilpasset de aktuelle
rørdimensioner.

•

Et udvalg af samlinger findes
nu også i 100% korrosionsfri plast
(Q&E op til 75mm).

•

Vi tilbyder opmåling,
dimensionering og komplet
projekteringsarbejde til det
enkelte projekt.

•

Vi kommer gerne ud til et
opstartsmøde på byggepladsen
med råd og vejledning, samt
undervisning i installation af
Uponor Ecoflex.

Alt sammen for at give dig den bedste
og mest professionelle service.
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Ecoflexpress
Levering på fixmål
fra dag til dag

Vi tilpasser os dine behov

Sortiment i Middelfart

Nu får du muligheden for, at få leveret et
udvalg af vores Ecoflex rør på fix-mål allerede
næste dag. Samtidig kan du også få leveret
alle nødvendige fittings til systemet.

Thermo

For at kunne give alle vore kunder den samme
service har vi placeret vores skærecenter i
Middelfart, midt i Danmark.

VVS nr

Dimension

VVS nr

08.7807.025 1018109

25x2,3/140 mm

08.7363.628 1034185

28x4,0-18x2,5/140 mm

08.7807.032 1018110

32x2,9/140 mm

08.7363.632 1034186

32x4,4-18x2,5/175 mm

08.7807.040 1018111

40x3,7/175 mm

08.7363.640 1034187

40x5,5-28x4,0/175 mm

08.7363.650 1034188

Det kalder vi…

Ecoflexpress

Art.nr

50x6,9-32x4,4/175 mm

Thermo Twin

2. Fortæl at du ønsker et Ecoflex-produkt i en
kortere længde end en hel rulle og som
indgår på lageret i Middelfart
3. Angiv ønsket produkt og længde
4. Angiv leveringssted (vær opmærksom på
at en fragtmand skal kunne komme ind på
stedet).
5. Afvent at produktet kommer næste dag
eller afhent selv

Dimension

Quattro

08.7809.025 1018134

2x25x2,3/175 mm

VVS nr

08.7809.032 1018135

2x32x2,9/175 mm

08.7817.625 1034173 2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175 mm

08.7809.040 1018136

2x40x3,7/175 mm

08.7817.632 1034175 2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175 mm

Art.nr

VVS nr

Art.nr

Art.nr

Dimension

Thermo Twin HP

Aqua Single
Dimension

VVS nr

08.7361.628 1034180

28x4,0/140 mm

08.7808.132 1093894 2x32x2,9 - 2x32x3,5/140 mm

08.7361.632 1018118

32x4,4/140 mm

08.7808.133 1093895 2x40x3,7 - 2x32x3,5/175 mm

08.7361.640 1018119

40x5,5/175 mm

08.7361.650 1018120

50x6,9/175 mm

Når du vil bestille gør du følgende:
1. Ring enten til din grossist eller direkte til
vores salgskontor 40 44 01 71

Art.nr

Dimension

VVS nr

Skulle du stå i den situation at alt er gået
galt, kan vi også have den afskårede længde
klar til afhentning indenfor 4 timer. Nærmere
information og muligheder får du, når du
henvender dig.

Aqua Twin

Uponor skærecenter

Art.nr

Dimension

Et udvalg af fittings og tilbehør er ligeledes
tilgængeligt i Middelfart.

