
O que nos une, que ninguém o separe!
De 15 de Março a 15 de Abril, na compra de um rolo de 
tubo e acessórios do sistema de multicamada da Uponor, 
obtenha uma matriz gratuita* à sua escolha de 16 a 32 mm.

Obtenha uma destas 
matrizes GRÁTIS*

As matrizes Uponor S-Press UPP1
asseguram a correta união dos
acessórios com os tubos, garantindo
a estanqueidade e a durabilidade da
instalação. São as únicas cabeças 
recomendadas para o sistema Uponor 
multicamada.

Promoção
Sistema multicamada

Obtenha uma destas 

Tubo
Uponor Uni Pipe PLUS

Acessórios
S-Press PLUS e S-Press

*Condições da promoção
• Promoção válida para instaladores que comprem nos Distribuidores Oficiais Uponor.
• Na compra de um rolo a eleger entre Uponor Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 - 100 metros, código 1059576, ou 20 x 2,25 - 100 

metros, código 1059579, ou 25 x 2,5 - 50 metros, código 1059581, ou 32 x 3.0 - 50 metros, código 1059583 mais 400€ 
líquidos em acessórios Uponor S-Press PLUS e S-Press de Ø 16 a 75 mm (PPSU e latão), obtenha uma matriz Uponor 
S-Press UPP1 grátis a selecionar entre: 1007084 (16 mm); 1007086 (20 mm); 1007087 (25 mm); 1007088 (32 mm).

• Válvulas de corte e manetes incluídas (gama Multiclick não incluída).
• A encomenda de material deve ser apresentada juntamente com esta oferta para beneficiar da promoção.
• Promoção válida de 15 de Março a 15 de Abril de 2023.
• Não combinável com outras promoções ou ofertas actuais.

Uponor reserva-se o direito de adiar ou prolongar o período da promoção, bem como o direito de interpretar estes termos e condições. Uponor pode também encurtar, alargar,
modificar ou cancelar a promoção em caso de circunstâncias excepcionais que justifiquem tal acção e Uponor compromete-se a notificar os participantes dos novos termos e 
condições, ou do cancelamento da promoção, se aplicável as novas regras, ou o cancelamento da promoção.


