
ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ 
RADOFLFLEX

Работни условия:
Налягане 25 bar при 20°С
Налягане 10 bar при 80°С

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА!!!

Гъвкави връзки за присъединяване на бойлери, тоалетни и други постоянни или временни връзки, изработени от Pert-Al-
Pert тръба Type II и фабрично пресовани холендрови гайки Ø16х1/2“. Pert-Al-Pert тръбата от серията Radopress дава най-ви-
сока надеждност при посочените работни условия, което съчетано с холендровите гайки Radopress гарантира водоплътност 
за изключително дълъг период без риск от спукване, течове и аварии.

За разлика от стандартните гумени връзки с метална оплетка, Radoflex имат експлоатационен живот на тръбата минимум 
50 години и са най-сигурния начин за присъединяване на всички уреди, работещи с вода.

ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Ботевград 2140, Ул. „Индустриална” 3
E office.bg@pipelife.com, pipelife.bg



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

• Изолират електрически бойлера от тръбната мрежа

• Голям експлоатационен живот от минимум 50 години

• Без риск от течове или внезапен пробив, водещ до наводнение

• По-добра устойчивост при високи температури и налягания в сравнение с 
гумените гъвкави връзки

• По-голям отвор на тръбата в сравнение с гумените гъвкави връзки, което 
намалява загубите на налягане и води до по-голям воден дебит на изхода 
на смесителите

• По-добро балансиране на хидравличната мрежа – например, ако се ползва 
душа в банята и в това време се пусне мивката в кухнята, налягането 
при душа ще падне по-малко, отколкото при инсталация със стандартни 
гумени гъвкави връзки

• Дължини: 20/30/40/50/60/70/80/90/100 см

• Присъединяване: с холендрова гайка 1/2“

• Диаметър на тръбата: Ø16

• По поръчка се изготвят и гъвкави връзки Radoflex с по-големи дължини, с 
присъединяване ¾“ и диаметър на тръбата Ø20

• По-точно прецизиране на дължината на гъвкавата връзка в сравнение с 
гумените гъвкави връзки (гумените се огъват по-лесно и могат да заемат 
всякаква форма)

• Необходима е по-внимателна работа, за да не се прегъне прекалено 
тръбата и да се получи пречупване
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