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Ocenění Plus X Award 
pro Uponor S-Press PLUS 

Nová generace tvarovek byla poctěna jednou 

z nejdůležitějších cen na světě za inovaci v kategoriích: 

Inovace, Vysoká kvalita a Funkčnost 

Nová generace lisovacích tvarovek Uponor, z řady S-Press PLUS, byla oceněna 

jedním z nejvýznamnějších světových ocenění za inovaci, Plus X Award. 

Odborná porota ocenila systém vyhledávanou pečetí kvality v kategoriích: 

Inovace, Vysoká kvalita a Funkčnost. „Toto ocenění nás velmi potěšilo, jelikož 

se tím opět potvrdily jedinečné vlastnosti produktu S-Press PLUS, tentokrát 

z nezávislého pohledu, “ vysvětlil Markus Friedrichs, vedoucí prodeje 

ve společnosti Uponor pro Německo. 

 

Při vývoji produktů S-Press PLUS využila společnost Uponor své více než 25leté 

praktické zkušenosti z vývoje a instalace více než 500 milionů tvarovek. Takové úsilí 

přineslo nový systém tvarovek, který zaujal porotu zejména robustní kombinací 

materiálů, designem pro optimalizaci toku, rychlostí a jednoduchostí instalace 

na místě. Porota ve stručnosti konstatovala, že: „Tvarovky Uponor S-Press PLUS 

pro kompozitní potrubí nabízí optimální řešení pro odolné a těsné spoje potrubí.“ 

 

Vysoce přesné vedení lisovacích čelistí a barevně označená fólie s jasnými 

rozměrovými specifikacemi, kterou lze po nalisování snadno odstranit, zajišťuje ještě 

větší spolehlivost a bezpečnost. To umožňuje kromě funkce „nezalisovaná – netěsní“ 

i jednoduchou vizuální kontrolu tvarovek při lisovaní. Tvarovky S-Press PLUS jsou 

k dispozici ve velikostech 16 mm až 32 mm a jsou kompatibilní se stávajícími 

kompozitními trubkami a lisovacími nástroji výrobce.  

 

Ocenění Plus X Award je jedním z nejvýznamnějších ocenění na světě za inovace 

v oblasti technologií, sportu a životního stylu. Uděluje se těm nejlepším značkám 

na celém světě - za kvalitu a inovace jejich výrobků. Porotu ocenění Plus X Award 

tvoří nezávislí odborní novináři a mezinárodní osobnosti z 25 odvětví, kteří rozhodují 

o udělení pečetě kvality. Důraz je kladen na taková kritéria, jako jsou: inovativnost, 

funkčnost, výjimečný design a uživatelské koncepty, ergonomické nebo ekologické 

vlastnosti výrobku, přičemž se tyto pečetě kvality udělují v širokém spektru oborů.  
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Další informace naleznete na adrese: 

https://www.uponor.cz/produkty/rozvody-pitne-vody/s-press-plus 

 

O společnosti Uponor 

Společnost Uponor je předním mezinárodním dodavatelem systémů a řešení 

pro bezpečnou dodávku pitné vody, energeticky účinné sálavé vytápění a chlazení 

a spolehlivou infrastrukturu. Společnost poskytuje své služby různým stavebním 

odvětvím, včetně obytných, obchodních, průmyslových a inženýrských. Společnost 

Uponor zaměstnává přibližně 4 000 zaměstnanců ve 30 zemích, zejména v Evropě 

a Severní Americe. V roce 2018 dosáhly čisté tržby z prodeje společnosti Uponor 

téměř 1,2 miliardy eur. Společnost Uponor sídlí ve Finsku a je kotovaná na burze 

Nasdaq Helsinki.  

 

www.uponor.cz 
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Uponor Plus X Award 1.jpg.  

Nová generace lisovaných tvarovek S-Press PLUS byla oceněna prestižním 

oceněním Plus X Award v kategoriích Inovace, Vysoká kvalita a Funkčnost. 

 

Uponor Plus X Award 2.jpg 

Tvarovky Uponor S-Press PLUS jsou k dispozici ve velikostech 16 až 32 mm, 

vyznačují se jednoduchou instalací a zajišťují odolné a těsné spoje potrubí.  

 

https://www.uponor.cz/produkty/rozvody-pitne-vody/s-press-plus
http://www.uponor./
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Marketing Manager, BLD Czech Republic and Slovakia 
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