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Uponor – sodelovanje s profesionalci

Uponor drži svoje obljube

Ljudi vse bolj in bolj skrbi za okolje v katerem živijo in 
delajo: najsi so to poslovne zgradbe, privatne stano-
vanjske zgradbe ali odprti in javni prostori. Ne glede 
na to, se standardi in oblike spreminjajo, ravno tako 
se spreminjajo tudi pričakovanja ljudi. Zato, da bi našli 
pravi sistem in ustrezno podporo, ki odgovarjata tem 
zahtevam, je vedno bolj pomembno vedeti kam iti in 
komu zaupati!

Z Uponorjem se družite s profesionalci, kateri vedo, 
kako zadostiti vašim zahtevam. Ker smo vseskozi 
tesno delali skupaj z našimi partnerji in kupci, vemo, 
kakšne so njihove potrebe. Želimo vam dati nekaj več, 
zato vam moramo ponuditi nekaj posebnega – vse 
kar vam pomaga imeti več uspeha.

V vedno bolj zapletenem svetu, moramo biti mi najpa-
metnejša izbira.

Uponor PE-Xa cevni sistem – 
prefinjena tehnologija za dolgo obratovanje

Prikladne in zanesljive rešitve za različne vrste instala-
cij so prednosti za naše stranke. Vsi Uponorjevi izdelki 
so na voljo tudi dolgoročno. Vrhunska kvaliteta, izje-
men servis in okoljska prijaznost, so ključni dejavniki 
pri razvijanju proizvodnih procesov. Sistem sestoji iz 
PE-Xa cevi in fitingov lastne proizvodnje, ki se med 
seboj popolnoma ujemajo. Sistem je dopolnjen s 
potrebnim priborom in prefinjenim programom orod-
ja – vse iz ene roke.

Zanesljivost od pionirjev na področju plastike – 
rezultat več kot 30-letnih izkušenj

Naše strokovno znanje na področju PE-Xa je rezultat 
več desetletnih izkušenj. PE-Xa cevi proizvajamo že 
več kot 35 let. Od takrat pa do danes smo izdelali 
preko 2,5 milijarde metrov PE-Xa cevi. To je podatek, ki 
pove vse.

Sestavljanje celotnega asortimana PE-Xa sistema se 
opravlja na štirih proizvodnih lokacijah na Švedskem, 
v Španiji, Kanadi in ZDA.

Fleksibilna, z dolgo življenjsko dobo
Uponor PE-Xa cev
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Naše poslanstvo



Uponor PE-Xa – 
material z izjemnimi lastnostmi

Fleksibilne PE-Xa cevi

Kakšna je razlika med Uponor PE-Xa cevmi in običaj-
nimi PE-X cevmi? To je spominski in skrčni efekt PE-Xa 
materiala. Po krivljenju ali razširjenju cevi, se cev povr-
ne v originalni položaj.

Uponor PE-Xa cevi so visoko-tlačno zamrežene, s 
čimer se doseže najvišji faktor zamreženja med vsemi 
ostalimi postopki zamreženja.

Zaradi tega so fleksibilne in imajo odlično odpornost 
na abrazijo pri težkih razmerah na gradbišču. Uponor 
cevi zdržijo visoke pritiske in temperaturne spremem-
be. Lahko so dobavljive z ali brez zaščitnih rebrastih 
cevi, toda uporaba cevi v zaščitnih rebrastih ceveh 
ima vrsto prednosti. V primeru, da nekdo prevrta 
cev, je čas popravila izredno kratek ob uporabi cevi v 
zaščitnih rebrastih ceveh. Sama cev je zaščitena pred 
poškodbami, medtem ko zaščitne rebraste cevi služijo 
kot izolacija in tako zmanjšujejo toplotne izgube.

Posebna struktura molekul za izjemne lastnosti 
materiala

Med prozvodnim procesom Uponorjevih PE-Xa cevi, 
se molekule z visoko gostoto zamrežijo in tvorijo tri-
dimenzionalno mrežo. Neodvisna švedska institucija 
(Bodycote Polymer AB) je od l.1973 opravila tlačne 
preizkuse na več kot 3.000 vzorcih, kateri še danes 
obratujejo. Način temperaturnega testiranja je sledeč: 
15 minut na temperaturi 20°C, nato dvig temperature 
in testiranje pri temperaturi 95°C za 15 minut, nato 
se celoten postopek ponovi. Do sedaj ni bilo zaznati 
nobenih težav. Zaradi tega posebnega postopka 
zamreženja, ohranjajo Uponor PE-Xa cevi odlične 
toplotne in mehanske lastnosti in kot take odgovar-
jajo uporabi pri vodovodnih instalacijah in priklopu 
radiatorjev.

Strokovnega znanja in izkušenj se ne da  
nadomestiti

Uponor PE-Xa cevi, so se z njenimi izjemnimi lastnost-
mi, dokazale v zadnjih 30-ih letih skozi stalne dolgo-
trajne teste.

Cev zagotavlja maksimalno varnost in zanesljivost in 
znižuje stroške vzdrževanja na minimum.

Vaše ključne prednosti

  brez nalaganja oblog

   odporno na korozijo in 
abrazijo

   fleksibilno in odporno na
obrabo

   higiensko neoporenčno – 
netoksičen material

   dimenzije od 14 mm 
do 110 mm

  hitra in enostavna montaža

  majhna teža

  toplotni spominski efekt

  krivilna fleksibilnost

  dolga življenjska doba

  visoka kemična obstojnostStruktura molekul zamreženega polietilena

Struktura molekul nezamreženega polie-
tilena
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Tehnični podatki za PE-Xa cevi

Obratovalna temperatura -20°C do 95°C

Specifični prenos toplote 2,3 kJ/kg °C

Toplotna prevodnost 0,35 W/m x K

Hrapavost cevi 0,0005 mm

Minimalni radij krivljenja 8 x d2

Minimalni radij krivljenja, ko se 
cev toplotno obdela (segreje)

5 x d2

d2 = zunanji premer

PE-Xa cevi



Samo najboljši materiali in stroga kontrola  
kakovosti za izjemno varnost in zanesljivost

Brez kompromisov – trajno visoko-kakovostni 
osnovni materiali

Testirani in preizkušeni izdelki zagotavljajo 
dosledno kvaliteto

Karakteristike materiala
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Visoka kvaliteta in možnost recikliranja osnovnih 
materialov

Splošno znano je, da najcenejša rešitev običajno ne 
prinese pričakovanih rezultatov. Zaradi tega smo se 
odločili, da bomo več pozornosti namenili stroškom 
življenjskega ciklusa.

Previdno izbrani osnovni materiali so osnova za 
najboljše učinke gotovih izdelkov. Razen tega smo 
trdno prepričani, da moramo deliti odgovornost naših 
delovnih postopkov na vpliv na okolico. Zaradi tega 
uporabljamo samo materiale, kateri se zlahka lahko 
vrnejo v proizvodni proces. To velja za vse naše PE-Xa 
cevi, kakor tudi za naše medeninaste fitinge.

Prednosti so številne: Uponor PE-Xa cevi niso le pro-
dukt moderne tehnologije, ampak so izdelane v skla-
du z okoljskimi proti-hrupnimi načeli.

Najvišji živilski standardi za čisto pitno vodo

Imeti na razpolago čisto pitno vodo je vedno stvar 
zaupanja. Pri Uponorju se trudimo, da smo del tega 
občutljivega področja.

PE-Xa cevi, kot tudi sistem fitingov in vgradnih kom-
ponent, ki zapustijo naše podjetje, odgovarjajo viso-
kim higienskim standardom. Še več, odlične karakteri-
stike PE-Xa materiala zagotavljajo popolno odpornost 
cevi na korozijo in nastanek oblog.

Uponorjeva kontrola kakovosti

Mi razumemo temeljit sistem kontrole kakovosti kot 
nujen in bistven del našega uspeha po celem svetu. 
Kadar govorimo o trdnosti in varnosti naših cevnih 
sistemov vemo, da lahko držimo naše obljube. Preden 
se naši izdelki etiketirajo, gredo skozi temeljito interno 
testiranje.

Poleg tega so naši izdelki testirani pri neodvisnih 
institucijah. Njihovi številni certifikati in potrdila jasno 
kažejo, da naši izdelki ustrezajo vsem strogim kakovo-
stnim zahtevam.

Brez korozije, brez oblog z Uponor PE-Xa cevmi



Hitra in enostavna montaža samo  
z Uponor PE-Xa cevmi

Patentirana in zanesljiva tehnologija

Izjemne lastnosti materiala Uponor PE-Xa cevi imajo 
velik pomen na uporabljeno tehniko priključkov. 
Naš enostaven, toda pameten sistem vam omogoča 
izdelavo tesnega in trdnega spoja v samo 25-ih sekun-
dah. Naša inovacija omogoča uporabo spominskega 
skrčnega efekta, kateri velja samo za zamrežene PE-Xa 
cevi. Konec cevi je opremljen z Q&E obročkom, kateri 
se razširi in nato potisne na posebni sistemski fiting 
izdelan iz kovine ali naprednega PPSU (polifenilsulfon) 
plastičnega materiala. Material si je »zapomnil« obliko, 
ki jo je imel pred razširitvijo, in se povrne nazaj na 
originalno velikost. To zagotavlja dolgotrajni spoj med 
cevjo in fitingom. Spoj postane čvrst in nevrtljiv po 
samo nekaj sekundah pri sobni temperaturi.

Moderni materiali za fitinge

Z Uponor PPSU fitingi vam nudimo najmodernejšo 
sistemsko tehnologijo. Fiting je izdelan iz naprednega 
polifenilsulfonskega plastičnega materiala. Glavne 
prednosti Uponor PPSU fitinga so odpornost na viso-
ke temperature in tlake, visoka žilavost in primernost 
za uporabo pri posebej agresivni vodi. Dandanes vam  
nudimo PPSU razdelilce z zunanjim in notranjim navo-
jem, kot tudi PPSU razdelilce z zunanjim navojem. 
Nadalje so sedaj na voljo tudi PPSU ločljive spojke, za 
priklop cevi dimenzij od 16 do 25 mm na razdelilce, 
črpalke, V osnovi se PPSU material uporablja tudi za 
medicinske namene za saniranje medicinskih naprav. 
Za vse naše Uponor Q&E kovinske fitinge kot tudi 
Uponor objemne fitinge, se uporablja posebna mede-
nina.

Priključek Quick&Easy od 16 mm do 63 mm

Naši Quick&Easy fitingi, ki so izdelani iz PPSU materia-
la, so od sedaj na voljo od dimenzije 16 do 63 mm.

Obdelani kovinski fitingi so izdelani iz zmesi medeni-
ne CW614N. Kemična sestava je skladna s standardom 
EN 12164:1998. Kovani deli so izdelani iz zmesi mede-
nine CW617N. Kemična sestava je skladna s standar-
dom EN 12165:1998.

Priključek z Uponor objemnimi fitingi od 25 mm 
do 110 mm

Uponor objemni fitingi za dimenzije od 25 mm do  
110 mm so izdelani iz medenine, ki je odporna na 
razcinkanje.  
Modularni sistem sestoji iz osnovnega telesa in 
posameznih priključnih delov. Oblika zunanje puše 
omogoča dober oprijem in enakomerno silo okoli 
cevi, medtem, ko notranji del z O-tesniloma zagotavlja 
dobro tesnjenje. Te značilnosti omogočajo enostavno  
montažo.

4. Uponor objemni fiting

1. Vstaviti Q&E obroč za cev 2. Razširiti konec cevi s posebnim orodjem

3. Potisniti cev na fiting – končano!
Uponor PPSU fiting Q&E

Quick & Easy



Vodovodna instalacija s PE-Xa cevmi …

Čista rešitev

Uponor PE-Xa cevi nudijo edinstven 
niz kvalitet, kar jih naredi idealne za 
uporabo v vodovodnih instalacijah 
(pitna voda). Poleg njihovih izje-
mnih mehanskih karakteristik, nji-
hova glavna prednost leži v njihovi 
visoki stopnji odpornosti na tem-
peraturo, kar naredi PE-Xa cevi pri-
merne tudi za toplovodno uporabo. 
Poleg tega, izredna gladkost cevi 
nudi manjšo upornost pri pretoku 
vode in tako posledično zmanjšuje 
tlačne padce v sistemu. Ta gladka 
površina tudi preprečuje nastanek 
oblog na notranji strani cevi.

Uponor PE-Xa sistem vodovoda

Cev Ø ZP  
in debelina  

stene
mm

NP

mm

Teža

kg/100 m

Vsebnost vode

l/100 m

Dobavljive 

dolžine

m

16 x 2,2 11,6 9,8 9,8 6; 100

20 x 2,8 14,4 15,4 15,5 6; 50

25 x 3,5 18,0 23,6 24,5 6; 50 

32 x 4,4 23,2 38,0 40,6 6; 50

40 x 5,5 29,0 59,2 63,8 6; 50

50 x 6,9 36,2 92,3 99,8 6; 50

63 x 8,7 45,6 145,9 159,0 6; 50

75 x 10,3 54,4 207,7 227,2 6; 50

90 x 12,3 65,4 296,5 326,1 5,7; 50

110 x 15,1 79,8 444,2 485,0 5,7; 50

Sistem cev-v-cevi

16 x 2.2 25/20 17,3 9,8 50

20 x 2.8 28/23 24,4 15,5 50

25 x 3.5 34/28 35,4 24,5 50

ZP = zunanji premer; NP = notranji premer

Instalacija s T-kosi

Dobro poznan tradicionalni sistem 
je primeren tudi za podometno 
vgradnjo vodovodnih cevi.  
Z obširnim asortimanom Uponor 
Q&E fitingov, se lahko količina cevi 
zmanjša, v primerjavi z drugimi 
vgradnimi metodami.

Instalacija z razdelilcem

Osnovni princip sistema z razde-
lil-cem, je zagotoviti instalacijo 
brez spojev med razdelilcem in 
končnim porabnikom, z namenom 
preprečevanja variiranja tlaka in 
pretoka. To omogoča izoliranim 
cevnim instalacijam (če je to zah-
tevano) minimalno število spojev 
in centrali-zacijo vseh spojev na 
dostopnem mestu. Poleg tega je 
sistem z razdelilcem primeren tudi 
za Uponor PE-Xa cev v zaščitni reb-
rasti cevi. To vodi k povečani zaščiti 
proti poškodbam in odgovarja 
zahtevam za zamenjavo cevi, npr. 
v primeru, da je bila cev prevrtana.
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Vodovod

Tap water installation with PE-Xa pipes ...

A clean solution

Uponor PE-Xa pipes offer a unique 
set of qualities that make them ideal 
for use in drinking-water installa-
tions. Apart from their outstanding 
mechanical strength performance, 
their main advantage lies in their 
high degree of temperature resist-
ance, which makes PE-Xa pipes 
also suitable for use in hot-water 
applications. This is in addition to the 
smooth walls, which offer less resist-
ance to the flowing water and thus 
minimises the possibility of a pres-
sure drop in the system. This smooth 
surface prevents the formation of 
deposits inside the pipe.

Uponor tap water connection PE-Xa system

Pipe Ø 
OD and wall 

thickness
mm

ID

mm

Weight

kg/100 m

Volume

l/100 m

Delivery lengths

m

16 x 2.2 11.6 9.8 9.8 100

20 x 2.8 14.4 15.4 15.5 50

25 x 3.5 18.0 23.6 24.5 50 

32 x 4.4 23.2 38.0 40.6 6, 50

40 x 5.5 29.0 59.2 63.8 6

50 x 6.9 36.2 92.3 99.8 6

63 x 8.7 45.6 145.9 159.0 6

75 x 10.3 54.4 207.7 227.2 6

90 x 12.3 65.4 296.5 326.1 5.7

110 x 15.1 79.8 444.2 485.0 5.7

Pipe in Pipe system

16 x 2.2 25/20 17.3 9.8 50

20 x 2.8 28/23 24.4 15.5 50

25 x 3.5 34/28 35.4 24.5 50

OD = outer diameter; ID = inner diameter

Tee installation

The well known traditional system 
is suitable also for concealed instal-
lation of tap water pipes. With the 
comprehensive range of Uponor 
Quick & Easy fittings, the quantity 
of pipes can be reduced compared 
to other installation methods.

Manifold installation

The basic prinicple of the manifold 
system is to provide joint free pipe 
installations from the manifold 
to each tap or outlet in order to 
eleminate variations in pressure and 
flow. This allows for isolated pipe 
installations, if required, minimises 
joints and centralises all connec-
tions in an accessible point. In 
addition the manifold system is well 
suited for the Uponor PE-Xa pipe in 
pipe sytem with conduits. This leads 
to an increased protection against 
water damage and meets require-
ments for pipe replacement e.g. in 
case the pipe has been drilled into. 

Uponor Q&E PPSU 
manifold with ¾“ 
male thread

Uponor Q&E PPSU 
connection with  
male thread
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Tap water

Uponor Q&E PPSU 
tap flange elbow with 
female thread
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Uponor Q&E PPSU 
razdelilec z zunanjim 
navojem 3/4

Uponor Q&E PPSU 
spojka z zunanjim 
navojem

Uponor Q&E PPSU 
baterijski priključek z 
notranjim navojem



… opravljeno enostavno in zanesljivo

Vaše ključne prednosti

  PE-Xa cev – edina s toplo-
tnim spominskim efektom

  enostavna, hitra in zaneslji-
va montaža

  široka paleta pribora

  izjemne mehanske lastnosti

  visoka temperaturna 
obstojnost

  različne alternative spojev

  cevi in fitingi se prilegajo 
med seboj

  Q&E spoj z uporabo skrčne-
ga spominskega efekta

  montaža cev-v-cevi ščiti 
pred poškodbami
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  brez vzdrževanja

  dolgoročen prihranek pri 
stroških

  preizkušena kakovost

  hitrejši zaključek projektov

  investicija z odločilno zane- 
sljivostjo

  življenjska doba minimalno
50 let



Difuzijska zapora kisika – ja, normalno!

Da se prepreči korozija ogrevalnega sistema in fitin-
gov, so Uponor eval PE-Xa cevi prevlečene s plastjo 
EVOH. Ta dodatni plastični sloj preprečuje difuzijo kisi-
ka v toplovodni krogotok. Zaščitni sloj je bil posebej 
razvit, da doseže zahteve Uponor Q&E sistema.  
Uponor eval PE-Xa cevi so idealne za priklop radia-
torjev in ostalih komponent ogrevalnega sistema. 
Uponorjeva paleta asortimana za priklop radiatorjev, 
sestavlja Uponor Q&E priključni sistem, potrjen in 
testiran Uponor sistem cev-v-cevi, krivilne loke in raz-
delilce.

Izkoristite prednosti edinstvene rešitve za zanesljive 
priključke od peči do radiatorjev.

Uponor PE-Xa sistem za priklop radiatorja

Cev Ø ZP in 
debelina  

stene
Mm

NP

mm

Teža

kg/100 m

Vsebnost vode

l/100 m

3-slojna prevleka
Dobavljive 

dolžine
m

16 x 2.0 12,0 9,7 10,9 100; 200

20 x 2.0 16,0 13,0 19,3 120; 240

25 x 2.3 20,4 18,7 31,6 6; 50; 100

32 x 2.9 26,2 26,8 52,9 6; 50; 100

40 x 3.7 32,6 43,0 81,4 6; 50

50 x 4.6 40,8 66,5 127,8 6; 50

63 x 5.8 51,4 104,8 203,4 6; 50

75 x 6.8 61,2 146,1 290,7 6; 50

90 x 8.2 73,6 211,3 417,8 6; 50

110 x 10 90,0 314,1 624,6 6; 50

Sistem cev-v-cevi

16 x 2.0 25/20 17.2 10.9 50

20 x 2.0 34/28 26.1 16.06 50

ZP = zunanji premer; NP = notranji premer

Priklop radiatorjev z Uponorjem …

Priklop radiatorja
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Vaše ključne prednosti

  dolgoročna investicija je
zavarovana

  visoka preprodajna vre-
dnost zaradi kakovostnih 
proizvodov

  čisto in zanesljivo

  popolnoma ujemajoča
rešitev z Uponor eval PE-Xa 
cevmi

  zanesljiva montaža

  široka paleta fitingov za vse
vrste priklopov radiatorjev

  majhna teža z visoko fleksi-
bilnostjo za enostavejšo 
montažo

  difuzijska tesnost na kisik

  brez korozije v sistemu

  instalacija z razdelilcem ali
T-kosi

  enocevni ali dvocevni sis-
tem

  sistem cev-v-cevi omogoča
zamenjavo poškodovane 
cevi



… varnost in zanesljivost vključeni

Instalacija s T-kosi

Dobro poznani tradicionalni sistem s široko paleto  
Uponor Q&E T-kosov, omogoča vgradnjo različnih 
vrst radiatorjev z različnim sistemom priklopa.  
Potrebnih je manj cevi.

Instalacija z razdelilcem

Cev, iste dimenzije, direktno povezuje razdelilec in  
radiator, zaradi tega se zmanjša število potrebnih 
fitingov. S tem se prepreči variiranje tlaka in pretoka 
in zagotavlja, skupaj z zaščitno rebrasto cevjo (sistem 
cev-v-cevi), zamenljivost cevi. Če ste mnenja, da fitingi 
ne bi smeli biti obdani z betonom, je ta način polaga-
nja idealna rešitev.
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Uponorjeva 10-letna sistemska garancija

Nevarnost mešanja sistemov

Svetujemo vam, da se pri vgradnji sistema ne tvega 
pri mešanju različnih sistemskih komponent. Posebno 
to velja za podometno vgrajene instalacije. Uponor 
zagotavlja zanesljiv priključek – spoj. Vsak člen je 
vedno tako dober, kot je dober najšibkejši člen. Zaradi 
tega vam Uponor nudi edinstvene prednosti komple-
tnega sistema iz ene roke. To velja za vodovodne in 
ogrevalne instalacije.

Uponor sistemska garancija

Uponor PE-Xa sistem ima certifikat nemške neodvisne 
institucije DVGW in ostalih mednarodnih institutov, 
skupaj 80 certifikatov npr. ABS Europe Ltd., CSTB, DIN 
CERTCO, DVGW, KIWA N.V., …

Ravno zaradi tega, vam nudimo 10-letno garancijo, ki 
je pokrita z mednarodno zavarovalniško družbo. V pri-
meru vgradnje fitingov in cevi različnih proizvajalcev,  
Uponorjeva garancija ne velja več.

Skoraj 80 potrdil in certifikatov po celem svetu, potrjuje naše 
tehnično in kakovostno znanje.

Certificirana cev Certificiran fiting Posledica

Uponor PE-Xa cev Uponor fiting 10-letna garancija

=
Uponor PE-Xa cev Nepotrjen fiting drugega proizvajalca Ni sistemskega 

potrdila
Pri mešanju izdelkov v eni instalaciji boste 
dobili garancijo samo za cev. Za garancijo  
fitinga se obrnite na proizvajalca fitinga. 
Vendar pa ne boste dobili garancije za  
kompletno instalacijo! To je riziko izvajalca  
in ne proizvajalca. 

=
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Sistemska garancija

Sistemsko 
potrdilo

?

Da, v takšni kombinaciji 
sistemsko potrdilo velja



Uponorjeva obljuba …

Servis, podpora in uspeh

Pri Uponorju smo prepričani, da je izmenjava naših  
izkušenj z našimi partnerji najboljša pot, da dosežemo 
naš glavni namen – ustvariti boljše človekovo okolje.

Partnerstvo je eden izmed naših glavnih vrednot. 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 nudi-
mo 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 tega, ker je Uponor nekaj več.

Ne glede na to, ali ste v izvajalskem poslu ali projektivi, 
status profesionalca je enak: biti Uponorjev partner 
se vam izplača, kajti to pomeni, da ste pridobili zane-
sljivost.

Prednosti izvajalcev in projektantov

  ena specifikacija materiala za en sistem
  hitra montaža, nižji stroški dela in zgodnejši 

zaključek del
  vaše ideje se lahko realizirajo s široko paleto 

izdelkov
  zanesljivi in preizkušeni sistemi pomagajo pri 

zanesljivi realizaciji vaših idej
  Poceni sistemi pogosto vodijo k netesnosti. Zara-

di tega se bistveno povečajo stroški za sanacijo 
potencialnih poškodb na ploščicah, marmorju in 
kopalniški opremi.

Prednosti za gradbenike in investitorje

   enkrat vgrajeno, tesno in varno z zagotovljeno 
življenjsko dobo minimalno 50 let

   zmanjšanje celotnih projektnih stroškov skozi 
zmanjšane vzdrževalne stroške

   ni stroškov prenove zaradi korodirane in/ali 
začepljene cevi

   dolgoročna zanesljivost poveča preprodajno 
vrednost

   10-letna garancija dosežena z visoko kakovostnimi
produkti

11

Vaše koristi

 računalniški program 
Uponor HSE 4.5 za 
projektiranje strojnih 
instalacij

 kompletne rešitve iz ene
roke

 certifikati in garancija

 obsežna komercialna 
in tehnična podpora in 
dokumentacija

 Uponorjeve predstavitve
(Uponor Academy)

 tehnična pomoč za 
izvajalce in projektante

 podpora pri hitri kalkulaciji,
izbiri materiala in popisu 
materiala

Uponorjeva pot k uspehu – vaše takojšne koristi
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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 pomemben dobavitelj lokalnih infrastrukturnih cevnih sistemov v 
skandinavskih državah. Uponorjeva ključna področja vključujejo rešitve 
notranje klime in vodovodne sisteme.

Uponor International Sales (Uponorjeva mednarodna prodaja) skrbi za 
vse poslovne aktivnosti na Balkanu, v Vzhodni Aziji, na Daljnjem Vzhodu, 
Afriki in Latinski Ameriki.

Uponor. Simply more.

Uponor GmbH
International Sales
P.O. Box 1641
97433 Hassfurt
Germany

T  +49-(0)9521 690 783
F  +49-(0)9521 690 750
E  international@uponor.com
W  www.uponor.com/international


