CENÍK 2012

NOVINKA - sv rné mechanické tvarovky iJOINT jako náhrada AN spojek
!!!

ZM NA V SORTIMENTU MECHANICKÝCH TVAROVEK

!!!

V pr b hu roku 2012 bude postupn docházet k ukon ení dodávek mechanických tvarovek AN, které budou
postupn nahrazovány zcela novými mechanickými tvarovkami systému iJOINT.

Systém AN

Systém iJOINT

Technické informace a parametry tvarovek iJOINT  mechanických sv rných spojek a navrtávacích pas
pro PE trubky
Polypropylenové sv rné spojky iJOINT a mechanické navrtávací pasy jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování
polyetylenových trubek bez pouití speciálního ná adí /rozvody pitné i uitkové vody, stla . vzduch, atd./. Jejich
výrobce, výcarská rma GEORG FISCHER (dritel certikátu ISO 9001 / ISO 14001), zaru uje dokonale t sné
spojení a dlouhou ivotnost p i nízkých po izovacích nákladech.
Charakteristické vlastnosti :
 Jsou vhodné pro polyetylenové trubky (PE a PEX-a) o vn jím pr m ru od 20 a do 110 mm
(Navrtávací pasy d 20  315 mm)
 Max. prac. p etlak sv rných spojek iJOINT je PN 16 p i teplot 10 a +25 °C; max. prac. p etlak
navrtávacích pas je PN 6 - PN 16 dle rozm ru a typu tvarovky (viz údaj v tabulkách)
 P i montái se spojka nerozebírá
 Montá bez speciálního ná adí
 Umo ují opakovanou montá, spojování trubek o nestejné tlou ce st ny a okamité uvedení systému
do provozu
 Neovliv ují kvalitu vody (schváleno pro pitnou vodu), jsou odolné v i UV zá ení, dlouhodobá ivotnost
(min. 50 let)
Výhody tvarovek iJOINT v porovnání s AN tvarovkami :
 Vechny dimenze mechanických spojek s tlakovou odolností PN 16
 Rozí ení sortimentu (kolena 45°, více variant p echodových kus , opravárenské spojky,...)
 Snaí nasunutí na trubku, snadn jí montá
 Antirota ní zaráka proti samovolné demontái
 Lepí t snící funkce díky inovovanému kónickému tvaru matice
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