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Лесна инсталация и надежден експлоатационен живот на 
водопроводните и радиаторни тръбни системи.

НОВИ RADOPRESS 
ФИТИНГИ ОТ ПАЙПЛАЙФ:  
ПО-СИГУРНИ И 
НАДЕЖДНИ ОТ ВСЯКОГА
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ВМЪКВАНЕ НА ТРЪБАТА БЕЗ 
УСИЛИЯ

БЕЗ ПОВЕЧЕ НЕЗАБЕЛЯЗАНИ 
ТЕЧОВЕ

СВЪРЗВАНЕ ПРИ ВСЯКАКВИ 
УСЛОВИЯ

ПО-БЪРЗ И ПО-ЛЕСЕН МОНТАЖ

ТОЧКА НА ПРЕСОВАНЕДВОЙНО ПОДСИГУРЕНА 
БЕЗОПАСНОСТ

Системата от фитинги е съвместима с най-
разпространените профили на пресовъчната машина - 
тип U TH и не изискват специфични инструменти.

Синият стоп пръстен дава оптимална насока за 
позициониране на челюстите за да се постигне 
перфектно пресоване всеки път.

Всеки фитинг включва висококачествени уплътнителни 
пръстени, които осигуряват надеждно функциониране 
през целия живот на системата.

Всички Radopress фитинги отговарят на изискванията за 
водопровод на Немската агенция за околна среда(UBA).

Благодарение на трите инспекционни прореза, всяка 
грешка при вмъкване на тръбата бързо може да се 
поправи преди свързването.

Всички непресовани фитинги могат лесно да бъдат 
забелязани по време на тестването на системата под 
налягане.

Системата Radopres предлага широка гама месингови 
фитинги, както и пластмасови с висока химическа 
устойчивост.

НОВА СИСТЕМА ОТ ФИТИНГИ
Новите фитинги Radopress на Пайплайф са проектирани 
така, че да направят инсталирането на многослойните 
тръби с алуминиева вложка възможно най-бързо и безо-
пасно. Направени от най-висококачетвените материали 
в индустрията, те дават спокойствието на безпроблем-
ния експлоатационен живот на цялата система.

НАЙ-ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА 
КАЧЕСТВО
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ЛЕСНО ОГЪВАНЕ

ТРЪБНА СИСТЕМА С ЖИВОТ 
ПОЛОВИН ВЕК

АЛУМИНИЕВ СРЕДЕН СЛОЙ

УСТОЙЧИВИ НА КОРОЗИЯ ОТВЪН И 
ОТВЪТРЕ

Многослойните тръби могат лесно да се огъват на ръка 
или чрез пружина, което намалява времето за монтаж и 
броя на използваните фитинги.

Системата Radopress ще функционира поне 
50 години когато се експлоатира на 10 бара 
налягане и до 70° C.

Слой от надлъжно заварен алуминий осигурява висока 
устойчивост на налягане и ниски линейни разширения, 
като в същото време предпазва от проникване на 
кислород.

Второто поколение PE-RT материал гарантира отлична 
надеждност и хигиенни свойства, превръщайки Radopress в 
идеалния избор за питейна вода.

PIPELIFE RADOPRESS
Здрави, сигурни и без нужда от поддръжка- системата от многослойни 
тръби Radopress е сградно решение с няколко области на приложение - 
битова топла и студена вода, както и подово и радиаторно отопление. 

РАЗМЕРИ ФИТИНГ СЪВМЕСТИМОСТ С ПРОФИЛ НА ЧЕЛЮСТИ

16 x 2.0 Месинг / Пластмаса TH/U

20 x 2.0 Месинг / Пластмаса TH/U

26 x 3.0 Месинг / Пластмаса TH/U

32x3.0 Месинг / Пластмаса TH/U

40x3.5 Месинг TH

50x4.0 Месинг TH

63x4.5 Месинг TH
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Съдържанието и информацията в тази брошура са предназначени само за общи търговски цели и никой не бива да разчита на тях като на 
пълни и точни. В частност, тази брошура не може да замени надлежния експертен съвет касателно характеристиките на продуктите, тяхната 
употреба, пригодността им за конкретните цели или правилния начин за тяхната обработка. Всички приноси и илюстрации в брошурата са 
предмет на авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, повторение на съдържанието не е позволено. Фотокопия от брошурата 
може да се ползват само за частни и нетърговски цели. Копирането и разпространяването на брошурата за професионални цели е строго 
забранено. Отказ от отговорност: Pipelife е съставил настоящата брошура добросъвестно. Pipelife не носи отговорност за щети, понесени 
от трети лица в резултат от или във връзка с това че са разчитали на съдържанието или информацията от брошурата. Това ограничение 
в отговорността важи за всички и всякакъв вид загуби или щети, включително, но не само преки или косвени щети, произтичащи или 
наказателни щети, излишни разходи, пропуснати ползи или загуба на дейност.

Производство / Централен склад 
Ботевград; 2140, п.к. 65, Ул. „Индустриална” 3
E office.bg@pipelife.com, pipelife.bg


