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Dodana vrednost iz Uponorja

Uponor PE-Xa cev – meterial z 
izjemnimi lastnostmi

Glavni del sistema s predizoliranimi 
cevmi so Uponor PE-Xa cevi, katere 
so visoko-tlačno zamrežene. Zaradi 
tega so fleksibilne in imajo dobro 
odpornost na abrazijo pri težkih 
pogojih na gradbišču. Uponor PE-
Xa cevi zdržijo visoke tlake in tem-
peraturne spremembe. Cev zagota-
vlja maksimalno varnost in zaneslji-
vost in so se dokazale v zadnjih 25-
ih letih skozi stalne dolgotrajne 
teste.

Fleksibilnost pomeni večjo stro-
škovno učinkovitost

Nanašujoč se na Uponor PE-Xa cev, 
so predizolirani cevovodi trpežen 
distribucijski sistem, ki omogoča 
tekočini, da je transportirana, zno-
traj in zunaj objekta, z minimalnimi 
temperaturnimi spremembami. Sis-
tem prav tako vsebuje kompleten 
asortiman izdelkov za ogrevanje, 
kot tudi za sanitarno toplo in hla-
dno vodo. Karakteristike materiala 
vplivajo na dolgo življenjsko dobo. 
Cevi se lahko, zaradi njihove majh-
ne teže in fleksibilnosti, položijo 
enostavno in hitro, tudi preko ovir 
in zaobljenih vogalov.

Vaše glavne prednosti

 enostavno rokovanje
 izjemna fleksibilnost dovoljuje 

vgradnjo okoli vsakršnih ovir
 za montažo ni potrebno 

nobeno specialno orodje
 vgradnja cevi brez kakršnega 

koli priključka do 200 m  
(v enem kosu)

 korozijsko odporno
 notranja cev zagotavlja 

50-letno obratovanje
 hitro napredovanje na 

gradbišču
 kratek čas montaže 

Enostavno 
rokovanje 
zahvaljujoč izjemni 
fleksibilnosti: ne 
samo takrat, ko se 
cev polaga v kanal, 
ampak tudi na 
mestih pri vstopu 
cevi v objekt – 
sistemske 
prednosti so 
posebej dobro 
sprejete s strani 
naših kupcev.

Lokalno 
toplovodno 
omrežje z Uponor 
predizoliranimi 
cevnimi sistemi.
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Osnovna oblika združuje fleksibilnost in stabilnost

1  Zaščitni plašč
 Posebna geometrija cevnega plašča razvita v 

Uponorju
 Poseben profil rebra zagotavlja visoko fleksibilnost kot 

tudi visoko stopnjo statične trdnosti med polaganjem
 Statična obremenitev dokazana z ATV-DVWK-A127 

(SLW60) – težka prometna obremenitev
 Glavna prednost: majhen radij krivljenja
 Material: preizkušen visoko-kvalitetni HDPE

2  Izolacija
  Odporna na staranje
  Zaprto celična struktura, vpojnost vode < 1 vol. %
  Trajno elastična (dimenzijska stabilnost je bila prak-

tično preizkušena, ob delovnih pogojih, v časovnem 
trajanju več kot 25 let)

  Upogljivost v obliki večplastne izolacije, t.i. „model 
čebulne lupine“

  Kompenzacija linearnih toplotnih raztezkov 
(razteznostni priključki ali kolena niso potrebni)

3  Dvobarvna notranja izolacija
  Patentirana oblika in na voljo izključno pri Uponorju
  Dvobarvna notranja izolacija ščiti dovod in povratek, 

da bi bile notranje cevi napačno priključene  
(rdeča-dovod, modra-povratek)

4  Notranja cev
  Materiali: PE-Xa in PE-100 (Supra)
  Maksimalna zanesljivost in življenjska doba
  Brez nalaganja oblog
  Odporna proti zmrzali in odporna na vrsto agresivnih 

snovi
  Odpornost na nastanek razpok pri visokih obremeni-

tvah
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Uponor predizolirani cevovodi se 
uporabljajo po celem svetu, saj 
omogočajo širok spekter področja 
uporabe – naj si bo to v ogrevalnih 
omrežnih sistemih pri stanovanj-
skih naseljih, sistemih hladilne 
vode, v hotelskih kompleksih ali v 
industriji za pitno vodo, živila ali 
kemikalije. Za vsako od teh področij 
uporabe imamo ustrezno rešitev. 
Naši predizolirani cevovodi so na 
voljo kot cevi Uponor Thermo, 
Aqua, Quattro in Supra s sledečimi 
karakteristikami:

  Temperaturno območje 
delovanja notranje cevi:  
-50 °C do +95 °C  
(razen cevi Uponor Supra:  
-50 °C do +40 °C)

  Dimenzijski razpon notranjih 
cevi: d

zunanji 
od 25 – 110 mm 

  Obratovalni tlaki: 6 do 16 barov
  Mediji: topla in hladna pitna 

voda, hladilna voda, hladna in 
topla ogrevalna voda, odpadna 
voda, živila, kemikalije.

Fleksibilne, predizolirane cevi  
Uponor, ki združujejo vse te lastno-
sti, se uporabljajo že več kot 25 let v 
omrežjih za dobavo toplote, stano-
vanjski gradnji, hišnih priključkih, 
kot tudi v industriji, na primer, v 
pivovarnah, rafinerijah, obratih za 
obdelavo odpadnih voda in hotel-
skih kompleksih. 

Uponor nudi štiri izjemne izdelke za praktično 
neomejena področja uporabe
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Uponor Thermo za razvod 
ogrevalne vode

 enojna ali dvojna cev
 dovod in povratek vključena
 omrežja za razvod toplote
 priključki od hiše do hiše

Uponor Aqua za toplo pitno 
vodo

 enojna ali dvojna cev
 razvod tople pitne vode
 Aqua Twin z vgrajeno cirku-

lacijsko cevjo

Uponor Quattro za transporti-
ranje »vse v enem«

 ogrevalna voda in topla 
pitna voda v eni cevi

 dovod in povratek
 individualna povezava med 

zgradbami

Uponor Supra za hladno in 
hladilno vodo

 omrežja s hladilno vodo
 hladna pitna voda
 za klimatizacijo ali industrij-

sko uporabo
 proti-zamrzovalni kabel 

opcijsko
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Celovite rešitve vključujejo priključke in pribor

Enostavna in hitra vgradnja

Uponor predizolirani cevovodi so 
enostavni za transportiranje in so 
dobavljeni na gradbišče v kolutih. 
Majhna teža in fleksibilnost pome-
nita, da se cevi lahko enostavno in 
hitro polagajo, tudi okrog vogalov 
in različnih ovir. Cevi so lahko polo-
žene v neprekinjenih dolžinah do 
200m. Samo-kompenzacijski cevni 
sistem ne zahteva vgradnjo ele-
mentov za kompenzacijo raztezkov, 
ker se toplotni raztezek notranje 
cevi kompenzira znotraj izolacije.

Priključki in pribor

Za zagotavljanje popolnih priključ-
kov je na voljo obsežen asortiman 
fitingov z različnimi komponentami 
in dodatki, kot so izolacijska ohišja, 
hišni priključki in tesnila. Pri tem 
uporaba specialnih orodij ni 
potrebna, prav tako ni potrebno 
lotanje.

Vaše glavne prednosti

 neproblematična vgradnja 
okoli vogalov in ovir

 vgradnja cevi brez kakršnega 
koli priključka do 200 m (v 
enem kosu)

 zaradi samo-kompenzacijske 
cevne strukture ni potrebna 
vgradnja elementov za kom-
penzacijo raztezkov

 kratki časi montaže za hitrejši 
zaključek del na gradbišču

 enostavna in varna metoda 
priključevanja vključuje doda-
tno izolacijo priključkov in 
odprtin

 enostavno rokovanje zahva-
ljujoč izjemni fleksibilnosti ko 
se cev odvija v izkopan kanal 
ali pri vstopu cevi v objekt
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Mi zagotavljamo kakovost – vi imate od tega koristi

Rokovanje in montaža

 vgradnja cevi brez kakršnega 
koli priključka do 200 m (v enem 
kosu)

 majhna teža pomeni enostavno 
rokovanje

 fleksibilno, hitro polaganje okoli 
vogalov, ovir, skozi hišne pri-
ključke, jaške

 enostavna in zanesljiva metoda 
priključevanja vključuje dodatno 
izolacijo priključkov in odprtin

 samo-kompenzacijska konstruk-
cija – ni potrebe po vgradnji 
kompenzatorjev

Varnost in trajnost

 visoko-kvalitetni HDPE in PE-Xa 
materiali

 brez korozije in nalaganja oblog 
na notranjih ceveh

 Uponorjeva geometrija zaščitne-
ga plašča zagotavlja maksimal-
no togost, odpornost na udarce 
in stiskanje

 izjemna odpornost na nastanek 
razpok, agresivne snovi, zmrzal 
in mikro organizme

 odporno na staranje, trajna 
fleksibilna izolacija izdelana iz 
zaprto celične PE-Xa pene,  
vpojnost vode < 1%

Zagotovljamo vsesplošno podpo-
ro/servis za naše fleksibilne, pre-
dizolirane cevne sisteme

 obširna pomoč pri načrtovanju 
in projektiranju preko našega 
Uponorjevega tima

 pomoč na gradbišču in izobraže-
vanja o izdelkih

 rezanje na katero koli dolžino, 
vključno z direktno dostavo na 
gradbišče
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Naša podpora za vaš uspeh

Servis, podpora in uspeh

Pri Uponorju smo prepričani, da je 
izmenjava naših izkušenj z našimi 
partnerji najboljša pot, da doseže-
mo naš glavni namen – ustvariti 
boljše človekovo okolje. Partnerstvo 
je eden izmed naših glavnih vre-
dnot. Naša ideja o medsebojnem 
sodelovanju vključuje skupno delo 
vseh (z ramo ob rami). Zaradi tega 
zagotavljamo, da je naš uspeh tudi 
vaš uspeh. Našim kupcem nudimo 
široko paleto odličnih rešitev. Toda, 
neodvisno od tega, je to takšen 
partnerski pristop, kateri je že sedaj 
prepričal instalaterje in projektante 
v preko 100 državah po celem svetu 
da delajo z nami. Enostavno zaradi 

Vaše prednosti

 uporabite prednosti rezanja 
na dolžino – katero koli dolži-
no potrebujete se individual-
no nareže za vaš projekt/grad-
bišče

 vsesplošna podpora pri načr-
tovanju in projektiranju s stra-
ni izkušenih inženirjev

 svetovanje v kateremkoli delu 
vašega projekta

 pomoč na gradbišču in izobra-
ževanje o izdelkih

Hitro in fleksibilno skozi zidne odprtine do 
glavnega razdelilca

Dogovorjena dostava na gradbišče; 
polaganje direktno iz koluta

tega, ker je Uponor nekaj več. Ne 
glede na to, ali ste v izvajalskem po-
slu ali projektivi, status profesional-
ca je enak: biti Uponorjev partner 
se vam izplača, kajti to pomeni, da 
ste pridobili zanesljivost.

Hladilno omrežje s cevmi Uponor Supra v 
Bahrajnu



Uponor – sodelovanje s profesionalci

Uponor je vodilni dobavitelj vodovodnih in ogrevalnih sistemov na trgu
stanovanjskih in poslovnih zgradb po celi Evropi in Severni Ameriki, ter
vodilni dobavitelj lokalnih infrastrukturnih cevnih sistemov v nordijskih
državah. Uponorjeva ključna področja vključujejo notranjo klimo in
vodovodni sistem. 

Uponor International Sales (Uponor mednarodna prodaja) skrbi za vse
poslovne aktivnosti na Balkanu, zahodni, centralni in vzhodni Aziji ter
Latinski Ameriki.

Uponor. Enostavno več.
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Uponor GmbH
International Sales
P.O. Box 1641
97433 Hassfurt
Germany
T  +49-(0)9521 690 0
F  +49-(0)9521 690 750
E  international@uponor.com
W  www.uponor.com/international


