
Pœehled produktü Ecoflex



Potrubní systémy Ecoflex:
Flexibilitou k vêtßí hospodárnosti.

■ „Bringing Comfort to life“ – tato filozofie
pro nás platí nejenom co se t¥ká médií, která,
rozvádêná po celém svêtê naßimi trubkami,
zaruçují veßkeré poÿadavky komfortu a 
zásobování. Naße pœedizolované potrubní
systémy jsou jiÿ ve svém technickém základ-
ním konceptu vysoce komfortní. Kombinace
flexibility, nejvyßßí robustnosti a praktického

systému spojování zajiß†uje i u pœím¥ch 
uÿivatelü nejvyßßí stupeñ hospodárnosti a
projektové spolehlivosti. Jiÿ více neÿ 20 rokü
klademe naßimi flexibilními plastov¥mi
potrubními systémy nové akcenty v zásobo-
vací technice. Naßím kapitálem jsou naße
dlouholeté zkußenosti s polyethylenem –
surovinou pro naße produkty – a naße inicia-

tiva, poskytnout Vám, naßim zákazníküm,
maximum dokonalého servisu, jakosti pro-
duktü a projektové podpory.

Uponor – spoleçnost s pœidanou
hodnotou.

5.000 spolupracovníkü spoleçnosti Uponor
pracuje po celém svêtê v 15 státech a ve 
40 v¥robních lokalitách na tom, aby naße
filozofie komfortu byla pro naße zákazníky 
v kaÿdém ohledu uÿiteçná.
Sí† partnerü a zastoupení ve 30 zemích navíc
zajiß†uje, ÿe jsme neustále v pœímém spojení
s dêním v praxi. Jako t¥m na Vaßem stavenißti
nebo jako poradce v místê. To je ta pravá
pœidaná hodnota pro Vás, naße zákazníky.



Praktické, dokonalé a vßestranné
pro zásobování topnou vodou.

Váß flexibilní specialista pro 
teplou pitnou vodu.

Ecoflex Thermo

Ecoflex Aqua

Ideální œeßení pro rozvod topné vody 
v místních sítích zásobování teplem nebo
pro napojení komplexü budov a jednot-
liv¥ch domü. Varianta Thermo Twin 
navíc kombinuje pœítokové a zpêtné 
potrubí do jednoho flexibilního 
potrubního systému.

Neporaziteln¥, jestliÿe se jedná o rychlou,
spolehlivou a tím zvláßtê hospodárnou
instalaci zásobování teplou vodou. 
V provedení Twin Vám dodáme 
œeßení s integrovan¥m cirkulaçním 
potrubím.

95°C 6 bar

Aqua Single

Spolehlivé potrubí pro
vßechny teplovodní
instalace. Dimenze
od 25 do 63 mm
(vnêjßí Ø).

Thermo Single

Standardní œeßení pro
rozvod topné vody 
v místních sítích záso-
bování teplem a pœi
napojování budov.

Thermo Mini

Specialista pro malá
œeßení v privátní
oblasti. Lze pokládat
i do voln¥ch trubek.

Thermo Twin

Kombinovan¥ pœítok
a zpêtn¥ tok vçetnê
tzv. Dog-Bone jako
ochrany proti zámê-
nám pœi montáÿi.

Aqua Twin

Vçetnê cirkulace.
Také zde barevné
znaçení Dog-Bone
ulehçuje správné
napojení trubek
médií.

Také vhodné pro:
Odpadní vody a chemikálie

Volitelnê:
Na pœání s topn¥m kabelem 
(Thermo Single a Mini)

95°C 10 bar
Také vhodné pro:
Potraviny a chemikálie

Volitelnê:
Na pœání s topn¥m kabelem 
(Aqua Single)

Ø 25–63** mm

Ø 25–110* mm

* Thermo Mini: 25–32 mm; Thermo Twin: 25–63 mm; Thermo Single: 25–110 mm

** Aqua Twin: 25/25–50/25 mm; Aqua Single: 25–63 mm



Nonplusultra pro studenou pitnou
vodu a pro sítê chladicí vody.

To jediné správné pro napojování
jednotliv¥ch budov.

Ecoflex Quattro

Ecoflex Supra

Povzbudivê düsledné pro studená
kapalná média. Spolu se studenou
pitnou vodou jsou sítê chladicí vody
v hotelov¥ch komplexech nebo 
v prümyslov¥ch zaœízeních 
preferovan¥mi oblastmi pro 
pouÿití Ecoflex Supra.

Bez mnoha œeçí – hotovo. Pœítok a
zpáteçka topné vody a rovnêÿ pitná
voda vçetnê cirkulace jen v jednom
potrubním vedení. Pohodlnêji,
hospodárnêji a také spolehlivêji
nemüÿete jednu samostatnou 
budovu napojit.

95 °C 6/10 bar

20 °C 16 bar

Také vhodné pro:
Odpadní vody a chemikálie

Volitelnê:
Na pœání s kabelem ochrany proti zamrznutí
(viz vyobrazení)

Ø 25–110 mm

Ø 25–32 mm
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Vysoce flexibilní a pœesto nesmírnê stabilní:
Konstrukce potrubí Ecoflex.

Vyuÿijte náß flexibilní servisní program.
• Rozmêrovê pœesné naœezání na délky, které 

si pœejete
• Obsáhl¥ servis plánování pro Váß projekt
• Obeznámení s produktem pœímo na stavenißti
• Full Service poradenství prostœednictvím 

naßich zastoupení

1. Ochranná trubka: rázuvzdorná, s dlouho-
dobou ÿivotností a flexibilní díky geometrii
potrubí Ecoflex.

2. Izolace z PE-X pêny: nejlepßí izolaçní
vlastnosti, odolná proti vlhku a trvale
vysoce flexibilní.

Volejte nám na çíslo: 0244 062 391

3. Dog-Bone úçinnê zabrañuje zámênê pœíto-
kového a zpêtného potrubí.

4. Trubka média: tepelnê stálá, odolná proti
inkrustacím a dlouhodobê spolehlivá proti
tvorbê trhlin püsoben¥ch pnutím.

Praktick¥ a spolehliv¥ – systém pœíslußenství Ecoflex.
• Rozsáhl¥ sortiment fitinkü pro jak¥koli pœípoj
• Izolaçní sady pro rohové, podélné a T-spoje
• Rüzné tlakotêsné prüchodky zdivem
• Volitelné topné pásy nebo kabely pro ochranu

proti zamrzání
• Pœipojovací ßachty pro potrubní spoje



UPONOR CZECH s.r.o.
Bezová 1

CZ-147 00 Praha 4 – Branik

Tel.: +420 244 062 391

Fax: +420 244 062 584

e-mail: info@uponor.cz 

My máme kvalitu – Vy máte v¥hody:

Manipulace a 
instalace

• Aÿ 200 m úseky instalova-
telné bez spojü vcelku

• Nepatrná hmotnost umoÿ-
ñuje snadnou manipulaci

• Flexibilní, rychlé pokládání
pœes pœekáÿky, rohy, skrz
stênové prüchody a ßachty

• Jednoduchá, spolehlivá
technika spojování vçetnê
dodateçného izolování pœí-
pojü a odboçek

• Samoçinnê kompenzaçní
konstrukce systému nevy-
ÿaduje zabudovávání kom-
penzaçních prvkü

Spolehlivost a 
ÿivotnost

• Nejkvalitnêjßí PE-HD a 
PE-X materiály

• Nekorodující a inkrustace-
mi nezarüstající potrubí
média

• Ecoflex-geometrie ochran-
né trubky zajiß†uje nejvyßßí
kruhovou tuhost, rázovou
a tlakovou odolnost

• Vynikající odolnost proti
tvorbê trhlin püsoben¥ch
pnutím, proti agresivním
médiím, mrazu a mikro-
organizmüm

• Izolace z trvale elastické
PE-X pêny s uzavœen¥mi
buñkami. Vynikající izolaç-
ní vlastnosti. Nasákavost
vodou <1%

Projektová podpora 
a servis

• Kompletní podpora pœi
projektování a dimenzová-
ní t¥mem Ecoflex

• Projektov¥ doprovod a
produktové ßkolení na
místê

• Naœezání na libovolné
délky podle pœání vçetnê
pro instalaci pœipravené
dodávky na místo pouÿití
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