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Гъвкавите фитинги имат много предимства. Могат да се ползват за здраво и сигурно свързване, както на стандартни PVC 
тръби, така и на тръби от други материали, например PP, PE, стомана, чугун и др. Доста често тези фитинги са единстве-
ното решение при сложни или аварийни ситуации.
Фитингите са подходящи за отвеждане на битово фекални или дъждовни води, покривайки най-често срещаните стандарт-
ни диаметри от Ø 50 до Ø 250.
Тъй като са много гъвкави, те също са добре приложими, когато тръбите не съвпадат напълно, тоест не са съосни. Също 
са чудесни за модификации на системи, изпитване или временни включвания, тъй като гъвкавите фитинги могат да бъдат 
монтирани и демонтирани бързо и лесно без да е нужно да се използват много инструменти или да се правят сложни 
връзки. 
Каучуковите фитинги могат да се използват и за свързване на тръби при температури под точката на замръзване, когато 
лепенето или друг тип свързване не е възможно. В случай на спукване на тръби или друга аварийна ситуация,  е възможно 
бързо извършване на спешен ремонт с тяхна помощ. В допълнение към простия монтаж, допълнително предимство е, че 
не предават вибрации благодарение на тяхната гъвкавост. Това също помага да се предотврати счупване поради динамич-
ни или статични натоварвания. 

Предимства:
 ●  бърза връзка без лепене
 ●  лесно свързване на PVC към PE, PP, неръждаема  
стомана, чугун, бетон и др.

 ●  не предава вибрации
 ●  може да се монтират и при минусови температури
 ●  лесен за разглобяване и повторна употреба

 ●  лесен авариен ремонт на тръби
 ●  за връзки, когато липсва съосие
 ●  широка гама от продукти
 ●  работна температури от -30°C до +80°C  
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Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Нашата стандартна гама от гъвкави каучукови фитинги се състои от двойно свързващи муфи, редуктивни муфи, колена, 
капи и тройници.

Описание Обхват в мм.

Тройник ф50/87⁰ 43-51

Тройник ф110/87⁰ 98-112

Коляно ф50/87⁰ 43-51

Коляно ф75/87⁰ 66-77

Коляно ф110/87⁰ 98-112

Коляно ф125/87⁰ 115-128

Коляно ф160/87⁰ 148-164

Капа ф75 66-77

Капа ф110 98-112

Капа ф125 115-128

Капа ф160 148-164

Капа ф200 190-204

Капа ф250 240-254

Двойна муфа ф50 43-51

Двойна муфа ф75 66-77

Двойна муфа ф110 98-112

Двойна муфа ф125 115-128

Двойна муфа ф160 148-164

Двойна муфа ф200 190-204

Двойна муфа ф250 240-254

Редуктивна муфа ф75/50 66-77/43-51

Редуктивна муфа ф110/50 98-112/44-52

Редуктивна муфа ф110/75 98-112/66-77

Редуктивна муфа ф125/110 115-128/98-112

Редуктивна муфа ф160/110 148-164/98-112

Редуктивна муфа ф200/160 190-204/148-164

Редуктивна муфа ф250/200 240-254/190-204


