
P R E G L E D  S I S T E M A

Napredne rešitve v instalacijah in 
notranji klimi ter celovite izkušnje 
za ljudi, ki odločajo



Mercedes World, Berlin, Nemčija.

Opremljeno z Uponor sistemom termičnega 
aktiviranja betonskega jedra (površinsko hlajenje)
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Uponorjeva zgodba o uspehu se začne l. 1965 na Fin-
skem z eno od prvih svetovnih tovarn za proizvodnjo 
plastičnih cevi, katera je bila pionir na tem področju. 
Od takrat naprej smo uporabili naše izkušnje, stro-
kovno znanje in produktno kakovost za to, da smo 
postali vodilni ponudnik v mnogih državah po celem 
svetu. 
 
Naša področja

 rešitve na področju notranje klime
 rešitve na področju vodovoda
 rešitve na področju infrastrukture

 
Ponujamo inovativne izdelke in visoko-razvite rešitve 
na vseh teh področjih. Pri tem jih združuje eno nače-
lo: ustvariti dodano vrednost za naše kupce. 
 
Naša vizija
Po vsem svetu naše rešitve obogatijo človekov način 
življenja. To je bistvo vsega, kar delamo. Naše rešitve 
omogočajo najboljšo osnovo za notranje udobje, ki 
je kombinirano z najbolj učinkovito rabo energije. 
 
Obljuba naše blagovne znamke
Uponor je enostavno več. Mi držimo to obljubo dan 
za dnem. In to je nekaj, na kar se lahko zanesete.  

 ekipa s preko 4.000 
zaposlenimi

 proizvodnja v 11-ih državah
 prodaja v preko 100-ih 

državah

Kdo je Uponor?

Sodelovanje s partnerji - 
za ustvarjanje boljšega človekovega okolja

Naše podjetje



Klinika Euromed, Fürth, Nemčija.

Opremljeno z Uponor sistemom termičnega aktivira-
nja betonskega jedra (površinsko hlajenje).

4.000 LJUDI DELA ZA 
VAŠ USPEH.



Projekt »Golden Mile« na otoku Palm Jumeirah, 
Dubaj, Združeni Arabski Emirati.

Opremljeno z Uponor MLCP sistemom vodovoda.

DALI STE NAM 1.000 IZZIVOV.



Izzivi v velikih gradbenih projektih

MI VAM DAJEMO1.001 IZZIV.
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Zanesljivo načrtovanje

Stanovanjske zgradbe

Produktne in sistemske rešitve so namenjene za 
uspešno izvedbo vašega projekta

Ne glede na širino našega servisa, pri Uponorju najdete 
ravno pravo rešitev za kateri koli velik gradbeni projekt. 
Naša široka paleta izdelkov in sistemov jasno prikazuje 
dejstvo, da nudi visoko stopnjo zanesljivosti pri načrto-
vanju, bodisi ogrevanja, hlajenja ali vodovoda.

Istočasno pa ostanete z Uponorjem dovolj fleksibilni, da 
se pravilno odzovete na spremembe pri načrtovanju, ki 
so običajno najavljene samo s kratkim obvestilom.

Zanimivo za investitorje: naše prefinjene, visoko razvite 
rešitve pravzaprav zagotavljajo prijetnost in udobje, ki 
ga najemniki in lastniki pričakujejo.

Najboljša podpora, ki jo lahko dobite

Za uspeh velikega gradbenega projekta so pomembni 
številni faktorji. Eden izmed njih je zanesljivost vašega 
načrtovanja.

Kot pionir na našem industrijskem področju točno vemo, 
kaj se zahteva, ko pride do načrtovanja in izvedbe veli-
kih objektov. Zaradi tega vam lahko posredujemo naše 
izkušnje, kar je ena izmed največjih moči Uponorja: že od 
samega začetka se vidimo kot partner, ki lahko, skupno z 
vami, razvije najboljšo rešitev za vaš projekt.

Na ta način lahko, s pomočjo našega strokovnega zna-
nja, profitirate že pred gradbenim izkopom, in sicer z 
uporabo našega podpornega servisa, od obširne palete 
tehnične literature do našega lastnega servisa upravlja-
nja s projekti, kot je to na primer naš lasten program za 
izračun in načrtovanje izvedbe.

Študija stanovanjske hiše »Thunder-
bird«, Poole, Dorset, Velika Britanija.

Opremljeno z Uponor MLCP sistemom 
vodovoda in talnega ogrevanja.
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Javne zgradbe

Športni in rekreacijski center 
Nautimo, Wilhelmshaven, 
Nemčija

Mestni dom,
Landsberg,

Nemčija

Glasbena šola Grünwald,
Munchen, Nemčija

Najenostavnejši scenarij montaže, ki si ga lahko 
zamislite

Veliki gradbeni projekti pogosto vključujejo veliko 
vmesnega odločanja, ki vzamejo kar precej časa. Zatorej 
je dobro vedeti, da se z uporabo Uponorjevih rešitev, 
lahko sama gradnja odvija hitreje.

Vsak naš izdelek je bil razvit z jasnim osredotočenjem na 
izvedljivost in praktičnost. In kar je še več, z Uponorjem 
se prijetnost in udobje ne začneta z odprtjem pipe v 
desetem nadstropju večstanovanjskega kompleksa ali 
pri sprehajanju skozi hladno preddverje muzeja.

Z Uponorjem se prijetnost začne takoj na začetku 
vgradne faze. To je faza, v kateri zares blestimo in kjer vi 
lahko pridobite na račun bistveno krajših časih vgradnje 
in montaže.

Hitra montaža

Krajši časi montaže, manjši stroški vgradnje

Javne zgradbe morajo biti pogosto zgrajene znotraj 
točno določenega proračuna. Zatorej, izbira Uponorja 
prinaša številne prednosti.

Matematika je enostavna: ker so naši sistemi hitrejši za 
vgradnjo v primerjavi z drugimi sistemi, boste prihranili 
precejšnjo vsoto denarja v fazi gradnje in montaže. To 
se rezultira tudi v hitrejšem zaključevanju posameznih 
faz in hitrejšem napredovanju.

Umetostni muzej, Akron, Ohio, ZDA

Opremljeno z Uponor talnim ogrevanjem 
in hlajenjem
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Najbolj učinkoviti sistemi v vsakodnevni uporabi

Kako učinkovit je sistem površinskega hlajenja na 
dolgi rok? Ali se bodo morale vgrajene dovodne cevi 
zamenjati v relativno kratkem času? Ali ima lahko velik 
trgovski projekt nepredvidene zunanje vplive na njego-
vo okolico?

Vprašanja, kot so zgornja, so pomembna, ko ocenjujete 
učinkovitost same investicije. Zaradi tega morajo biti 
odgovorjena v popolnosti še pred samim začetkom.

Istočasno imamo en preprost odgovor na vsa vpraša-
nja: če iščete učinkovito rešitev, potem je najbolje, da 
izberete Uponor.

Hitra amortizacija, trajna učinkovitost ob uporabi

Mi nudimo samo tiste izdelke in rešitve, za katere smo 
absolutno prepričani o njihovi učinkovitosti in kateri 
so bili preizkušeni z naše strani. Poleg tega je učinko-
vitost Uponorjevih izdelkov potrjena s strani številnih 
gradbenih izvajalcev, projektantov, načrtovalcev in 
investitorjev.

Učinkovitost v obratovanju

Vendar pa celo to še ni dovolj za nas. Vsak posamezen 
dan uporabljamo naše tehnološko strokovno znanje 
in izkušnje za razvijanje še boljših rešitev, temelječ na 
novih, inovativnih zasnovah.

Prav tako izkoriščamo zakone narave, da bi bili naši 
izdelki bolj učinkoviti. Vzemite na primer »Zeleno zgrad-
bo«: z našim, termično-aktivnim hladilnim sistemom, se 
lahko uporabljajo obnovljivi viri energije.

Poslovne zgradbe

BMW World, Munchen, Nemčija.

Opremljeno z Uponor industrijskim talnim ogreva-
njem in hlajenjem.



Dolga življenjska doba in zanesljivost

Industrijske zgradbe

Absolutna potreba trajnega obratovanja

Proizvodni obrati ali skladišča, razstavne površine ali 
menze – vse druži ena značilnost: njihovi sistemi morajo 
obratovati. Pogosto je to v treh izmenah, 24 ur na dan, 
sedem dni v tednu, skozi celo leto.

Vzemite na primer industrijski sektor. Tehnična okvara ali 
celo poškodba dovodnega dela cevovoda, lahko povzro-
či škodo na proizvodnih časih ter, kar je najslabše, težke 
finančne izgube.

Z izbiro pravega partnerja in pravih rešitev pri vodovodu, 
ogrevanju in hlajenju, se ne zmanjša samo nevarnost 
nepričakovanih poškodb. Z Uponorjem jih lahko skoraj 
popolnoma odpravite. In to je tisto, kar je potrebno upo-
števati, preden se odločite, kateremu sistemu in tehniki 
je za zaupati.

Poleg tega pa zmanjšanje stroškov za vzdrževanje pome-
ni še en vidik k zanesljivi investiciji. Zaradi tega se naše 
industrijske rešitve posebej izplačajo na dolgi rok.

BMW Dynamic center, Dingolfing, Nemčija.

Opremljeno z Uponor industrijskim talnim 
ogrevanjem.

Vrtnarija James Cole & 
Sons, Leichestershire, 
Velika Britanija

Najvišja stopnja zanesljivosti za vašo investicijo

Aboslutna varnost in zanesljivo obratovanje naših 
izdelkov in rešitev, sta bistvena dela našega razumevanja 
kakovosti.

Ravno zaradi tega naši interni strokovnjaki trajno testira-
jo kompletni proizvodni program. Kot dodatek temu, vsi 
naši izdelki podležejo tudi stalnim kontrolam zunanjih 
strokovnjakov. Vse kar zapusti naše proizvodne obrate 
izpolnjuje stroge zahteve, ki so postavljene s strani števil-
nih mednarodno priznanih certifikacijskih inštitutov, kot 
so to nemški DVGW, KIWA, CSTB, DIN CERTCO, CE oznaka 
in številni drugi.

Tovorni center Gradec, 
Avstrija



Obširna rešitev za velike projekte

Z izbiro našega sistema večplastnih cevi (MLCP), boste 
profitirali zaradi številnih prednosti. Prva in najpomemb-
nejša je ta, da lahko pri nas dobite kompletne rešitve za 
široko področje različnoh projektov.

Naš MLCP sistem bodo posebno cenili različni izvajalci 
na gradbišču in projektantje, ki načrtujejo poslovne, 
komercialne in industrijske objekte. Prav tako primernost 
za vodovodne instalacije kot tudi za priklop radiatorjev, 
predstavlja perfektno rešitev v večnadstropnih stano-
vanjskih objektih.

In za ljudi, ki živijo v teh nadstropjih in stanovanjih, je to 
dom, ki si zares zasluži to ime.

Dovršen sistem za vodovod in priklop radiatorjev –
Uponorjev sistem večplastnih cevi

MLCP sistem instalacij

3 STOLPNICE, 246 STANOVANJ,

45.000 METROV CEVI.
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NV zgradbe, Manchester, Velika Britanija

Opremljeno z Uponor MLCP sistemom vodovoda.

Varnost in zanesljivost za kakršne koli večje instalacije

PE-RT PE-RT
vezni sloj vezni sloj

vzdolžno-prekrivno  
varjen aluminij

Izvrstna cevna tehnologija za zanesljive, trpežne in 
ekonomične zgradbe

Večplastna cev je izredno pametna kombinacija plastike 
in kovine. Zaradi tega nudi vse prednosti obeh mate-
rialov in obenem eliminira vse njihove slabosti: brez 
korozije ali nastanka oblog, absolutno higiensko varno in 
izvrstno obnašanje na dolgi rok. Poleg tega majhna teža, 
oblikovna stabilnost in krivilna fleksibilnost naredijo 
montažo enostavno in hitro. Dimenzije, ki jih nudimo, so 
od 14 do 110 mm.
 
Hitra vgradnja, močan in zanesljiv priključek: naš 
obsežen asortiman fitingov in pribora

Naslednji vzrok, zakaj je Uponor pametnejša izbira, je 
naš obsežen asortiman priključkov. Naši fitingi, spojke, 
kolena in T kosi so posebej primerni za zahteve v velikih 
kompleksih in industrijskih obratih. Zaradi večjih dimen-
zij cevi, od 90 do 110 mm, smo edini dobavitelj, ki nudi 
kompletno rešitev instalacij.

Medtem, ko smo posvetili glavno pozornost na mon-
taži prijaznim rešitvam, se seveda lahko popolnoma 
zaneste na dolgoročno vodotesnost naših priključkov. V 
tem pogledu, naš sistem barvno označenih fitingov, ne 
pripomore samo k hitrejši montaži, ampak predstavlja 
vgrajeno kontrolo procesa zatiskanja zaradi pokazateljev 
zatiskanja.
 
Priklop radiatorja z Uponor MLCP sistemom

Priklop radiatorja je v osnovi zanimiv za ljudi, ki odločajo 
na področju stanovanjske gradnje. Naš MLCP sistem za-
gotavlja hitro vgradnjo kompletnih ogrevalnih sistemov. 
Številne komponente in variante priklopa inteligentno 
zaključujejo program.

Široka paleta prefinjenih orodij in pribora

Vaše ključne prednosti z Uponor MLCP

  obširne rešitve za vse vrste vgradnje, od dvižnih 
vodov do iztočnega mesta ali radiatorja

  brez korozije, brez nastajanja oblog, brez difuzije 
kisika

  enostavna vgradnja in maksimalna fleksibilnost

  izvrstno obnašanje na dolgi rok in absolutna 
zanesljivost
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Več kot 30-letne izkušnje za najboljše rezultate poli-
etilenskih cevi

Uponor PE-Xa sistem je drugi izmed obsežnih insta-
lacijskih sistemov, pri katerem jedro tvori PE-Xa cev. 
Karakteristike zamrežene polietilenske cevi so njena 
izjemna robustnost, odlična krivilna fleksibilnost on dol-
ga življenjska doba. Poleg tega higienska neoporečnost 
in stopnja odpornosti na toplo vodo naredi PE-Xa cevi 
za idealno rešitev za instalacijo vodovoda in priklopa 
radiatorjev.

Dovršene instalacijske rešitve za vaše projekte  
z Uponor PE-Xa sistemom

Zamrežen polietilen: najvišji higienski standardi in izjemne 
lastnosti materiala za največjo varnost in zanesljivost

Najvišja vgradna učinkovitost iz ene roke

Naš cilj je, da vas oskrbujemo z obsežnimi instalacijskimi 
rešitvami. Zaradi tega je Uponor PE-Xa sistem sestavljen 
iz cevi PE-Xa (dimenzije od 14 do 110 mm) ter ustreznim 
številom potrebnih fitingov. V odvisnosti od dimenzije, 
so ti fitingi izdelani iz naprednega PPSU materiala ali 
medenine.

Posebno pri večjih dimenzijah, ki se običajno potrebu-
jejo za večje poslovne, javne ali industrijske projekte, 
se lahko zanesete na modularni koncept PE-Xa sistema. 
Ne pozabite poiskati pravega priključka za katere koli 
specifične zahteve.

Od vas je odvisno, ali se odločite za tradicionalno instala-
cijo s T kosi ali pa vam je bolj všeč instalacija od razdelilca 
naprej. Široka paleta pribora in orodij, ki jih dobite od 
Uponorja, ima najboljšo podporo.
 
Varnost in zanesljivost, ki se izplača

Z vključitvijo Uponor PE-Xa sistema v vaše projekte 
to pomeni, da boste delali z odličnim materialom in z 
izjemno visokim obsegu montažne prikladnosti. Vendar 
pa sta tu še dve pomembni prednosti: dobičkonosna 
investicija in dolgoročna varnost.

Vi ne boste samo znatno znižali stroške vgradnje, ampak 
boste znižali tudi stroške vzdrževanja. Pri tem ne bodo, 
zaradi korozije, nastali nobeni stroški vsled popravila 
zaradi korodiranih ali začepljenih cevi. In ko je enkrat 
vgrajen pravilno, bo naš PE-Xa sistem deloval popolno-
ma varno skozi celo življenjsko dobo minimalno 50 let. 
To pa je izrednega pomena, ko razmišljate o prodaji.

Uponor objemni fitingi, 
za dimenzije od 25 do 
110 mm

PE-Xa sistem instalacij

Odporni na visoke tlake in 
temperature: PPSU fitingi

Odlično za manjše 
dimenzije cevi npr. za 
stanovanjske zgradbe: naš 
Quick&Easy sistem

Vaše ključne prednosti z Uponor PE-Xa

  hitra, enostavna in zanesljiva montaža

  investicija z dolgoročno zanesljivostjo

  dolgotrajni testi pod pravimi pogoji že preko 30 let



Soseska Concord Place, Vancouver, Kanada.

Opremljeno z Uponor PE-Xa sistemom vodovoda.
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Nekaj resnic o površinskem talnem ogrevanju

Pri primerjavi konvencionalnih rešitev in sistemov 
talnega ogrevanja se talno ogrevanje neprimerno bolje 
obnese, kot konvencionalne rešitve. Zaradi tega so siste-
mi talnega ogrevanja posebno zanimivi za investitorje, 
za različne izvajalce na gradbišču in za projektante.

Kot prvo, talno ogrevanje je zdravo. Majhna stopnja 
kroženja zraka in boljša preprečitev rasti plesni ali hišnih 
prašnih pršic, so močni argumenti, in to ne samo od 
ljudi, ki imajo težave z alergijami.

Nadalje, površinsko ogrevanje se občuti bolje, ker je naj-
bližje tistemu, kar občuti človeško telo kot temperaturni 
profil: hladna glava, tople noge.
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Zdrava, udobna in dobičkonosna investicija –
inovativne Uponorjeve rešitve pri talnem ogrevanju

Dobičkonostna investicija za prihodnost, skozi 
visoko stroškovno učinkovitostjo in prijaznostjo do 
okolja

Učinkovito pri oddajanju toplote, ekonomično v delo-
vanju – dve glavni prednosti površinskega ogrevanja, ki 
bosta prepričali z dobrim razmerjem stroški-donosnost 
predvsem ljudi, ki odločajo. To je eden izmed po-
membnih faktorjev, ki ne sloni na naraščujočih stroškov 
energije. 

Naši sistemi talnega ogrevanja so ekološko pomembne 
in dovršene rešitve, ki nazorno pripomorejo k zmanjša-
nju porabe energije.

Talno ogrevanje

Modularna vgradna prikladnost za maksimalno učinkovito  
gradnjo

Pritrjevanje s kabelskimi vezi-
cami ali žičnimi sponami

Univerzalna rešitev pritrjevanja za 
katero koli zahtevo. Potrebnih je 
zelo malo elementov za direktno 
vgradnjo na jekleno mrežo.

Nerjaveči razdelilec

Na voljo z balansirnim čepom ali 
merilcem pretoka v velikosti od 2 – 12 
odcepov. Na voljo tudi obširna paleta 
pribora.

Ožičena regulacija

Posamezna regulacija temperature v 
prostoru z našo pametno standardno 
rešitvijo, posebej razvito za nove 
zgradbe. Njene komponente se skla-
dajo z vsemi Uponorjevimi sistemi 
talnega ogrevanja.

Pritrdilna plošča

Prihrani čas vgradnje in stroške: 
naše plošče lahko polaga en 
človek, elementi se enostavno 
prekrivajo preko ene vrste čepkov. 
Odlično tudi za kompleksno obli-
ko prostora.

Premetena PE-Xa cevna tehnologija

Uponor PE-Xa cevi imajo izvrstne toplotne in mehanske 
lastnosti. Za uporabo v sistemih talnega ogrevanja so opre-
mljene z difuzijsko tesnim slojem.

Odlične rešitve z MLCP cevmi

Večplastne cevi (MLCP) združujejo prednosti kovine in plasti-
ke. Izvrstno obnašanje na dolgi rok in enostavno polaganje 
sta glavna dejavnika pri izbiri.



Ključne prednosti Uponor talnega ogrevanja

 luksuzno ogrevanje ob zmernih stroških

 najvišja energetska učinkovitost pri 
obratovanju

 brez vzdrževanja, brez servisnih stroškov

 enostavna, hitra in fleksibilna vgradnja

 modularna zasnova za kakršne koli zahteve

 zdravo in prijetno ogrevanje

 prihranek pri prostoru za arhitekturno 
svobodo

 odličen dolgoročen učinek

Uponorjeva rešitev: enostavno in fleksibilno pri pola-
ganju, brez vzdrževanja pri obratovanju

Nudimo vam obširne rešitve talnega ogrevanja za kakr-
šne koli zahteve pri gradnji večjih objektov. In vse rešitve 
prepričujejo skozi enostavno, toda pametno rokovanje.

Javni muzej ali občinska zgradba, velik stanovanjski 
projekt ali celoten kompleks pisarn: naša množica 
modularnih rešitev pritrjevanja, fitingov, razdelilcev in 
regulacijskih sistemov bo odločilno pomagala k uspehu 
vašega projekta.

Zahvaljujoč našim odličnim materialom in dovršeno teh-
nično obliko, ni nobenih stroškov vzdrževanja ali servisa 
po tem, ko je talno ogrevanje spuščeno v obratovanje. To 
je tisto o čemer mislimo, ko govorimo o gradnji – učinko-
vitost, ki doda vrednost vašemu projektu.

30 LET IZKUŠENJ ENEGA OD 
PIONIRJEV NA TRGU.

Vodni park, Laengenfeld, Avstrija. 

Opremljeno z Uponor talnim ogrevanjem.



LTU v Hamburgu, 
Nemčija: vzdrževalni 
obrat z Uponor talnim 
ogrevanjem

Industrijsko talno ogrevanje

Stroškovno učinkovite in prijetne delovne 
temperature brez stroškov servisiranja

Obrat za vzdrževanje težkih vozil Hack, 
Windhagen, Nemčija.

Opremljeno z Uponor industrijskim talnim 
ogrevanjem.

Izdelati ekonomično uporabo talne površine in 
prostora

V industrijskih in komercialnih okoljih je zmanjšanje 
ogrevalnih stroškov predvsem odvisna od uporabe 
površin in prostora. Zatorej se mora inteligentna rešitev 
ogrevanja kosati s proračunskimi omejitvami.

Poleg tega, statičen in dinamičen pritisk, ki je povzročen 
s strani strojev, vozil in terena, določa dodatne zahteve, 
ki morajo ustrezati vsem zahtevam.

Z vsemi temi prednostmi so rešitve Uponorja, za indu-
strijsko talno ogrevanje, najbolj ustrezne.
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BMW Dynamic center, Dingolfing, Nemčija

Povečana storilnost zaradi boljšega delovnega 
vzdušja

Dejstvo je, da ima notranja klima okoli delovnih mest 
pomemben vpliv na delovno učinkovitost. Posebno 
temperature v tovarnah, trgovskih centrih in skladiščih, 
so eden izmed glavnih faktorjev za storilnost zaposelnih 
in delavcev.

Naš sistem industrijskega talnega ogrevanja ustvarja 
udobno in produktivno notranjo klimo: blago, talno 
ogrevanje na veliki površini brez neprijetnih razlik v tem-
peraturi ali motečega prahu, v conah, kjer je to potrebno.
 
Prepričljivo razmerje med stroški in koristmi

Tudi neodvisno od povečanja produktivnosti je Uponor 
industrijsko talno ogrevanje dobičkonosna investicija. 
Čas, v katerem se vam povrnejo stroški investicije, je zelo 
kratek.

Razlog za to je najti v prefinjeni obliki in visoki kakovosti 
vsake posamezne komponente. Učinki se lahko enostav-
no izračunajo: stroškovna učinkovitost je izrazito boljša v 
primerjavi s konvencionalnimi ogrevalnimi sistemi.
 
Izjemne, dolgotrajne karakteristike izdelka: PE-Xa 
cevi

Izbira primernih osnovnih elementov je prvi pogoj za za-
nesljivo industrijsko talno ogrevanje. Najbolj pomembno 
je, da se uporabljajo cevi, ki so dovolj robustne in da so 
pri polaganju odporne na težke razmere na gradbiščih.

Naše visoko tlačno zamrežene Uponor PE-Xa cevi, so 
posebej primerne za vgradnjo v beton, kar se je potrdilo 
že več kot milijonkrat.

Ključne prednosti Uponor industrijskega 
talnega ogrevanja

 stroški se hitro povrnejo

 sistem se zelo hitro amortizira

 brez vzdrževalnih stroškov

 optimalna uporaba velikih površin

 ne poveča kroženja prahu

 majhne hitrosti zraka

 preizkušena in zanesljiva tehnologija

 ustvari prijetno in produktivno delovno okolje

 ogrevano tam, kjer je to potrebno

Hitra in enostavna pritrditev cevi na 
jekleno mrežo

Področja uporabe Uponor 
industrijskega talnega ogrevanja

 tovarne

 specializirane trgovine

 gradbeni centri

 hangarji za vzdrževanje letal

 postajališča hitrih vlakov

 skladiščne zgradbe

 tovarniška skladišča rezervnih delov

 logistični centri

 bencinske črpalke

 pralnice

 klicni centri

 distribucijski centri
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Udobnost je v občutku, ne v slišanju –
rešitve površinskega hlajenja za katero koli zgradbo

Futuristična arhitektura: Berlinski lok, Hamburg, Nemčija

Pri Uponorju lahko najdete dve vrsti površinskega siste-
ma hlajenja: sistem termičnega aktiviranja betonskega 
jedra (TABS) in sistem talnega hlajenja. S tema dvema 
sistemoma lahko opremite novo ali prenovljeno zgrad-
bo, poslovne, stanovanjske in javne zgradbe.

Uponor TABS sistem: stroškovni prihranki in eko-
loško hlajenje s termičnim aktiviranjem betonskih 
konstrukcij

Ključni princip termičnega aktiviranja betonskih kon-
strukcij je v shranjevanju hladu z izkoriščanjem fizikalnih 
zakonov. Uponor TABS izkorišča betonske konstrukcije, 
npr. betonske stropove, kot aktivni hranilni sistem (aku-
mulator).

Hladna voda se pretaka skozi cevi v sredini betonskega 
stropa, s čemer se hladi beton. Dvig temperature v pro-
storu (npr. zaradi sončnega obsevanja ali notranjih virov) 
se absorbira, in s tem se ustvari prijetna notranja klima.

TABS hlajenje je prava rešitev za pisarne ali javne zgradbe.

Rešitve površinskega hlajenja za maksimalni učinek 
hlajenja v kakršnem koli projektu

Ni vam treba zgraditi največjega površinskega hlajenja 
vseh časov, kot smo to storili mi na mednarodnem letali-
šču v Bangkoku. Ampak, ali ni dobro vedeti, da je lahko z 
Uponorjem to narediti zelo enostavno?

Dobro počutje je točno to, o čemer govorimo pri naših 
površinskih hladilnih sistemih. Nudimo vam rešitve hlaje-
nja z zagotovljenim faktorjem dobrega počutja. Njihova 
glavna prednost: zagotavljajo brezšumno udobnost.

Ključne prednosti Uponor TABS sistema

  prijetno za ljudi, dobičkonosna investicija za 
lastnike

  dolga življenjska doba

  visoko energijska učinkovitost

  bistveno zmanjšanje obratovalnih stroškov

  nizka stopnja prenosa zvoka in manjše kroženje 
zraka za maksimalno udobje

  največja arhitekturna svoboda

  lahko se uporablja tudi za ogrevanje

  uporaba obnovljivih virov energije

Uponor TABS: stroškovno 
učinkovito hlajenje za pisarne in 
javne zgradbe z močjo hlajenja 
do 40 W/m2

Hlajenje

Učinkovito, prijetno in nižji stroški: dnevna toplota se akumulira 
v stropu in odstrani ponoči



Ključne prednosti Uponor talnega hlajenja

 lahko se uporablja tudi za ogrevanje

 izvrsten v primerjavi s konvencionalnimi hladilnimi 
sistemi

 za hlajenje izredno velikih površin kot tudi 
posamičnih prostorov

 nizka stopnja šumov in majhen pretok zraka za 
maksimalno udobje

 hitra vgradnja v različnih gradbenih projektih

 primerno razmerje med stroški in učinkovitostjo

Suvamabhumi Bangkok International Airport, 
Bangkok, Tajska.

Opremljeno z Uponor talnim hlajenjem.

Mednarodno letališče v Bangkoku, 150.000 m2 talnega hlajenja 
z Uponor PE-Xa cevnim sistemom. Največja uporaba talnega 
hlajenja na svetu.

Tiho in učinkovito talno hlajenje, tudi za velike pro-
jekte

V odvisnosti od klimatskih pogojev, naši napredni siste-
mi odpirajo možnosti za kombinirano talno ogrevanje in 
hlajenje ali samo za talno hlajenje.

Nudimo vam različne modularne komponente, ki vsak za 
sebe prinaša specifične prednosti in s tem dodano vre-
dnost vašemu projektu. Na primer, Uponor talno hlajenje 
je primerno za različne talne konstrukcije in nudi različne 
sisteme pritrjevanja.

Še bolj koristna je uporabnost sistema v projektih, kjer se 
zahteva posamična prostorska regulacija.

Uponor talno ogrevanje in 
hlajenje: udobna rešitev 
ogrevanja in hlajenja za 
stanovanjske in poslovne 
zgradbe, z močjo hlajenja do 
40 W/m2

150.000 m2 SKRBI ZA
NENEHEN HLAD IN PRIJETNOST.
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Ekonomski učinek in inovativni koncepti za 
boljše človekovo okolje

Ekološke metode gradnje niso več neobvezno 
razkošje. Postale so stalna praksa moderne arhi-
tekture in načrtovanja zgradb.

Dejavnika, kot sta to vzdrževanje in ohranjanje 
naravnih virov, sta postala izredno pomembna 
na področju sistemov pitne vode, ogrevanja in 
hlajenja.

Naše rešitve upoštevajo ta dejavnika. Zavedamo 
se potrebe po večji stroškovni učinkovitosti in 
naši odgovornosti za prihodnost.
 
Prefinjeni izdelki in odlična kakovost kot 
obljuba za ohranjanje

Ključ do okolju prijaznih rešitev je visoka kako-
vost. Zaradi tega uporabljamo, za naše izdelke 
in rešitve, materiale, ki ne škodujejo okolju – od 
proizvodnega postopka naprej.

Katerokoli Uponorjevo rešitev za ogrevanje, hlaje-
nje ali vodovod izberete, boste izbrali stroškovno 
učinkovite, vzdržljive in okolju prijazne rešitve. 
Poleg tega znižujemo emisijo ogljikovega dioksi-
da z omogočanjem zmanjšanja rabe energije.

Vsa ta dejstva bodo postavila vas in vaše projekte 
v ospredje na vašem trgu, tako z vidika investicije, 
servisa pri načrtovanju ali gradnji.

Dosledna energijska učinkovitost in ohranitev virov 
sta glavna dejavnika za prihodnost

DO 12 % 
PRIHRANKOV  
ENERGIJE.

Poslovna zgradba Hearst Tower, New York, ZDA.

Opremljeno z Uponor talnim ogrevanjem in 
hlajenjem.

Uponor zelena zgradba
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Naša definicija partnerstva: zagotavljanje strokovnjakov 
in zanesljive podpore v katerikoli fazi projekta

Kakšne koristi imajo različni 
izvajalci na gradbišču pri delu z 
nami

  partnerstvo od A do Ž pri pro-
cesu gradnje

  izdelki in postopki prilagojeni 
zahtevam projekta

  osebna obveznost skozi celoten 
proces

Kakšne koristi imajo 
projektantje pri delu z nami

  preizkušene in zanesljive 
rešitve

  enostavno za projektiranje in 
prilagodljive rešitve

  obširna pomoč skozi osebne 
kontakte, tehničnih strokovnih 
svetovanj, dokumentacijo in 
računalniškega programa

Kakšne koristi imajo lastniki, 
investitorji in uporabniki pri 
delu z nami

  izboljšanje vrednosti zgradbe na 
daljši rok

  brezskrbno prihodnost zaradi 
minimalnega vzdrževanja

  enostavni in fleksibilni sistemi

  odlične rešitve za stroškovno 
učinkovite in inovativne 
ekološko naravnane zgradbe

Enostavno za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje:
za resnično učinkovit proces gradnje

Katerikoli cilj projekta dosežete je to znak za uspešnost. Delo z Uponorjem 
je še več, ker to pomeni pravo učinkovitost. Z drugimi besedami, zagotavlja 
vam najboljše možno razmerje med stroški-koristmi.

Pravi partner je tisti, ki naredi projekt 
dolgoročno uspešen

Veliki projekti zahtevajo poslovnega partnerja, na katerega se lahko 
zanesete

Kot vodilni dobavitelj, imamo večletne izkušnje v zagotavljanju opreme za 
glavne mednarodne projekte, od instalacij pitne vode do velikih projektov 
za rešitve ogrevanja ali hlajenja.

Ne glede na to, ali načrtujete velike zgradbe ali nameravate pripravljati celo-
tna področja, bo Uponor vseskozi zanesljiv partner skozi vse faze projekta in 
nadzora, kot tudi po tem, ko bo zgradba končana.

Uspešno parterstvo



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
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