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ВиК и Отопление
Безплатна консултация и технически решения
Програма „Доверен инсталатор” и 10 годишна гаранция



• Поддържа подпочвените води на необходимото ниво и така предпазва от наводнения!
• Намалява разходите за канализационни колектори!
• Поддържа оскъдната ни питейна вода по-чиста и по-здравословна!
• Задържа дъждовната вода и я събира за следващото ù използване!

Подходящо разположената и добре поддържана система за задържане на атмосферната вода, заедно с пречиствателните 
съоръжения към нея - маслоуловители, мазниноуловители и пречиствателни станции, могат да сведат до минимум замър-
сяванията, така че да се покрият изискванията за включване в публичната мрежа или заустване в дерета и реки! Нейните 
елементи са изработени от нетоксичен и рециклируем материал, за пълноценно участие в природния кръговрат.

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ, СЛЕДВАЩО ЦИКЪЛА НА 
АТМОСФЕРНИТЕ ВОДИ В ПРИРОДАТА!

Степента на пречистване на битовите 
води отговаря на българските и евро-
пейски стандарти в такава степен, че 
пречистената вода съвсем спокойно 
се използва за напояване.
Системите са компактно, удобно и мо-
дерно решение за домакинството, не-
зависмо от замърсителите, които ис-
кате да ограничите - мазнини, масла, 
органични и неорганични вещества.

Задържането на дъждовната вода е 
важно за предотвратяване покачва-
нето на подземните води и излагане-
то на опасност на нашите жилища.
С помощта на Stormbox, ще може да 
съхранявате обеми дъждовна вода, 
събрана от урбанизираните площи и 
да ги изпускате да се оттичат със ско-
ростта, която са имали преди застро-
яването на същата територия.

Представената като изцяло завършен 
продукт, дъждоприемната шахта на 
Пайплайф България допълва система-
та за управление на атмосферни води. 
Лесната промяна на височината и из-
ходи според проектните изисквания 
са само няколко от основните предим-
ства на този продукт.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА АТМОСФЕРНИТЕ ВОДИ 

RAINEO

ПРЕЧИСТВАНЕ ДРЕНАЖНИ БЛОКЧЕТА ДЪЖДОПРИЕМНА ШАХТА



• Съоръженията за задържане на атмосферните води, обикновено се асоцират с повърхности като паркинги или покриви 
на сгради, които поемат дъждовните води от тях. Водата се оттича в дъждовните канализационни или дренажни мрежи с 
по-бавна скорост, задържа се и намалява риска от повишение на подпочвените води.

• Гамата продукти на Пайплайф, част от която са и воронки, оттоци и линейни отводнители, гарантира сигурността както на 
сградите, така и на прилежащите към тях площадки и зелени площи!

ПАЙПЛАЙФ ПРЕДЛАГА ПЪЛНА ГАМА ПРОДУКТИ 
ЗА ДРЕНАЖ И ОТВОДНЯВАНЕ, КОИТО ДА ПРЕД-
ПАЗЯТ ВАШИЯ ДОМ!

Капаците с вградена настилка гаран-
тират равна повърхност и по този 
начин се явяват алтернатива на ме-
талните решетки и обемистите пласт-
масови капаци. Със системата Prakto 
PAC за скрит достъп спазвате всички 
изисквания на Вашия проект за ле-
сен достъп до ревизионни и канали-
зационни шахти. Благодарение на 
възможността да вградите настил-
ката в рамката на капака, запазва-
те красотата на павираната площ.

Важна част от дворната канализация 
са ревизионните шахти Prakto, които 
се състоят от напълно пластмасови 
елементи, неподлежащи на коро-
зия, нечупливи и запазващи фор-
мата си! Вземете информирано ре-
шение и изберете шахтите с вградена 
клапа Prakto klap спират връщането 
на вода към сградата при проливни 
дъждове, както и възпират гризачи 
и миризми да навлизат в дворната и 
сградна канализации.

Обновената водомерна шахта на 
Пайплайф България, получила одо-
брението на редица ВиК дружества в 
България, прави включването във 
водопроводната мрежа бързо, лес-
но и чисто! Готов, комплексен про-
дукт, който спестява време и средства, 
а в същото време позволява да взе-
мете индивидуални решения според 
своите нужди!

СИСТЕМА ЗА 
СКРИТ ДОСТЪП

МАЛКИ ДВОРНИ 
ШАХТИ

ВОДОМЕРНА ШАХТА

ДРЕНАЖ И 
ОТВОДНЯВАНЕ

ДРЕНАЖ И ОТВОДНЯВАНЕ



• При лъчистото отопление се нагряват стените, пода, тавана и всички предмети, които се намират в помещението, и 
чрез тях равномерно се затопля въздуха, което оставя по-добро комфортно усещане. Това гарантира и развномерното 
разпределение на температурата по височина, без излишно прекомерно затопляне на въздуха в горната част на поме-
щението.

• Висока степен на хигиеничност на отопляваната зона – при подовото отопление не се образува въздушен поток, който 
да разнася прах както е при радиаторното отопление, а и лесно се почиства! Стайната температура е с 2-3˚С по-ниска и 
по този начин се поддържа влажността, защото въздуха изсъхва по-малко!

Системата за подово отопление на Пайплайф - Radopress изисква по-висока първоначална инвестиция в сравнение с ра-
диаторното отопление. Но правилно монтирана, тя изисква минимална поддръжка и ви гарантира дълги години спокой-
ствие и по-ниски енергийни разходи!
За всички елементи от системата Radopress, Пайплайф предоставя 10 годишна гаранция за качество!

RADOPRESS - ЕДНА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА БИТОВА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА И ПОДОВО, 
СТЕННО ИЛИ ТАВАННО ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ!

Надеждният, хигиеничен и сигурен 
пренос на вода е фундаментален за 
нашия начин на живот. Суровините, 
които използваме са с доказано ка-
чество, а технологията - разрабо-
тена до съвършенство. Системата 
Radopress включва пълна гама тръби 
и фитинги. Характерна е високата 
степен на износоусточивост, лип-
сата на корозия както и непровеж-
дането на шум и електрически 
ток.

Структурите за вграждане Flush&Flow 
са модерно решение за оптимално 
организиране на пространството в 
банята. Тъй като казанчето е израбо-
тено като една цяла част, благодаре-
ние на отсъствието на каквито и да 
били заваръчни шевове, абсолют-
ната му херметичност и непропу-
скливост е гарантирана. В допъл-
нение към това, Пайплайф гарантира 
поддържането на резервни части 
25 години, за да се подсигури дългия 
му експлоатационен живот. 

Канализационната тръбопроводна 
система MASTER 3 PLUS на Пайплайф 
се състои от три внимателно напас-
нати пласта, които:
• предотвратяват натрупване на 

отлагания
• осигуряват по-лесно инспекти-

ране заради белия вътрешен 
слой

• гарантират отлични звукопоглъ-
щащи свойства

• осигуряват изключителна якост.

ВОДОПРОВОД ЗА 
ПИТЕЙНА ВОДА

БЕЗШУМНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ЗДРАВОСЛОВНО 
ОТОПЛЕНИЕ

СТРУКТУРИ ЗА 
ВГРАЖДАНЕ



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Домът е място, на което откриваме комфорт, почивка и защита! Затова и собствениците търсят не само решения, но и 
цялостна услуга, която да им осигури спокойствие в жилището!

Ние от Пайплайф България знаем, че за качествена ВиК и отоплителна инсталация в сградата, са необходими както ка-
чествени материали, така и специалисти с необходимите познания и опит. Нашите доверени инсталатори работят според 
най-добрите практики в бранша и спазват нормативната уредба! Инсталационният процес е безпроблемен, бърз и сигу-
рен, защото те са добре запознати с продуктите на Пайплайф!

Ползите за Вас обаче не свършват тук! Ако се доверите на нашите материали и доверени инсталатори, ще имате възмож-
ност да се възползвате от 10-годишна гаранция на своята ВиК и отоплителна инсталация!

Ако на Вас ви предстои да строите, но има толкова много въпроси, свързани с 
водоснабдяването, канализацията, вентилацията, отоплението, дренажа, както 
и пречистването на отпадъчните води, на които искате да намерите отговор, 
то ние сме готови да Ви помогнем безвъзмездно, в удобно за Вас време 
и място!

На клиентите си, Пайплайф предлага пълно и безплатно техническо проек-
тиране на подово, стенно, таванно отопление или охлаждане!

На нас може да разчитате и за изготвяне на проект, свързан с пречистването 
на отпадъчните води в домакинството! Нашите умни решения намаляват 
замърсяването и имат гарантиран ефект!

Независмо дали сте част от нашата-
програма „Доверен инсталатор“, 10 
годишна гаранция покрива редица 
наши продукти!

Това е отдавнашна практика на 
Пайплайф в европейските страни, а 
вече и у нас!

10 годишната гаранция дава си-
гурност и спокойствие!

ПРОГРАМА „ДОВЕРЕН ИНСТАЛАТОР“

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ! 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!



 Пайплайф България
 Ботевград 2140, п.к. 65
 Ул. „Индустриална” 3
 Е: office.bg@pipelife.com
 www.pipelife.bg


