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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 
stanovanjske 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 odgovar-
jata 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 naj-
pametnejša izbira.

Koristi našega strokovnega znanja pri sistemskih 
rešitvah talnega ogrevanja

Ko izberete enega izmed naših sistemov talnega 
ogrevanja, imate koristi od prikladnih in zanesljivih 
rešitev. Ker smo bili na tem področju eden izmed 
pionirjev, vam ne zagotavljamo samo dolgoročno 
razpoložljivost izdelka, ampak tudi vrhunsko kako-
vost in izjemno podporo. naš sistem sestoji iz cevi 
in fitingov lastne proizvodnje, kateri se v popolnosti 
ujemajo. Sistem je dopolnjen s potrebnim priborom 
in rafiniranim programom orodja – vse iz enega vira.

Uponor sistemi talnega ogrevanja – 
zdravo, udobno in energetsko učinkovito

Sistemi talnega ogrevanja ne veljajo več za razkošje, 
ampak predstavljajo udobnost in prepričanje, da so 
sistemi funkcionalni.

najprej je treba povedati, da je talno ogrevanje zdra-
vo. talno ogrevanje je odličen ogrevalni sistem za 
ljudi, ki trpijo za alergijami, saj je dvigovanje prahu 
komaj omembno. Prijetna površinska toplota, ki jo 
oddajajo uponorjevi sistemi talnega ogrevanja, delu-
je na telo direktno, brez vmesne faze segrevanja zra-
ka v prostoru. Rezultat tega je, da je doseženo enako 
udobje, vendar pri nižji temperaturi v prostoru (za 
cca 2°C). to predstavlja korist za vaše zdravje, kajti 
tople noge in hladna glava sta točno tisti stvari, ki jih 
zahteva človeško telo za dobro počutje.

glede na vidike rasti cen energije in naraščanja po-
membnosti varovanja okolja, predstavljajo  
uponorjevi sistemi talnega ogrevanja dodatno pred-
nost: talno ogrevanje zmanjšuje porabo energije za 
do 12% in tako samo pomaga pri znižanju stroškov. 
Poleg tega, nižje dovodne temperature, omogočajo 
uporabo okolju prijaznejših ogrevalnih sistemov.

Naše poslanstvo
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Uponorjeve cevne tehnologije –
naše znanje in izkušnje za vašo varnost

Uponor večplastne cevi (MLCP)

uponor mlCP cev je sestavljena 
iz prekrivno vzdolžno varjene 
aluminijaste cevi z notranjim in 
zunanjim slojem visoko tempera-
turno obstojnega polietilena skla-
dnega z nemškim standardom 
din 16833. vsi sloji so med seboj 
trajno povezani z veznim slojem. 
Posebna tehnika varjenja zagota-
vlja visoko zanesljivost. debelina 

Uponor PE-Xa cevi

uponorjeve Pe-Xa cevi so viso-
ko-tlačno zamrežene. med proi-
zvodnim procesom uponorjevih 
Pe-Xa cevi se molekule z visoko 
gostoto zamrežijo in tvorijo tri-
dimenzionalno mrežo. S tem po-
stopkom se doseže najvišji faktor 
zamreženja med vsemi ostalimi 
postopki zamreženja. Zaradi tega 
posebnega postopka zamreže-
nja, ohranjajo uponor Pe-Xa cevi 
odlične toplotne in mehanske 
lastnosti. te izjemne karakteristike 
so bile dokazane v zadnjih 30-ih 
letih skozi stalne dolgotrajne te-
ste in skozi uporabo pri več milijo-
nih zgradb in so zadovoljile kupce 
po celem svetu. uponor Pe-Xa 
cevi za ogrevalne instalacije so iz-

uponorjeve plastične in večplastne cevi imajo visoko fleksibilnost in dobro odpornost na abra-
zijo pri težkih razmerah na gradbišču. Cevi zdržijo visoke pritiske in temperaturne spremembe. 
uponorjeve cevi zagotavljajo maksimalno varnost in zanesljivost in zmanjšujejo vzdrževalne 
stroške na minimum, kar jim daje prvo izbiro za instalacije ploskovnega ogrevanja.
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Uponor cevi

Pe-Rt vezni 
sloj

Pe-Rt

vzdolžno-prekrivno 
varjen aluminij

Vaše ključne prednosti:

  združuje prednosti kovinskih 
in plastičnih cevi

  brez nalaganja oblog
  absolutna difuzijska tesnost 

na kisik
  korozijska odpornost
  toplotni raztezek je podoben 

kovinskim cevem

  majhna teža
  oblikovna stabilnost po 

krivljenju
  dolga življenjska doba
  enostavna, hitra in zanesljiva 

montaža
  kompletne rešitve iz ene roke
  certifikati in garancija

aluminija je bila za uponor mlCP 
cevi posebej izbrana in odgovarja 
vsem zahtevam v zvezi s tlačno 
obremenitvijo in krivilno sposob-
nostjo.

Z našo pet-plastno cevjo smo raz-
vili napreden izdelek, ki združuje 
prednosti kovinske in plastične 
cevi in istočasno izloča slabosti 
obeh materialov. ta kombinacija 
daje cevi neprekosljive prednosti:

delane z difuzijsko zaporo za kisik 
(evoh) skladno s standardom din 
4726, ki preprečuje vdor kisika 
skozi steno cevi.

Vaše ključne prednosti:

  izjemen Pe-Xa material
  brez nalaganja oblog
  difuzijska tesnost na kisik
  odporno na korozijo in 

abrazijo
  majhna teža
  krivilna fleksibilnost
  dolga življenjska doba
  visoka kemična obstojnost
  enostavna, hitra in zaneslji-

va montaža

  notranje aluminijasto jedro je 
absolutno difuzijsko tesno

  preprečuje vstop kisika
  kompenzira povratne sile pri 

krivljenju
  zmanjša toplotni raztezek pri 

spremembah temperature

Sistem je načrtovan za enostavno, 
zanesljivo in hitro montažo: enostav-
no zakrivi, odreži na dolžino, posne-
mi, sestavi in zatisni – to je vse!

vezni 
sloj



Celovite rešitve naredijo razliko – Uponor razdelilci 
in pribor, ki se popolnoma prilegajo

uponor modularni plastični razdelilec in 
pribor

Regulacijske 
postaje

Uponor modularni plastični razdelilec

najnovejši razdelilec je izdelan iz PPSu materiala  
(polifenilsulfon). Sestoji se iz modulov s po 3, 4 ali 
6-imi odcepi, kateri se lahko med seboj enostavno 
sestavljajo na želeno število odcepov. možnosti re-
guliranja posameznih zank so enostavnejše. Sama 
konstrukcija omogoča manjšo vgradno globino v 
primerjavi s standardnimi razdelilci in omaricami. Za 
priklop različnih dimenzij cevi, so na voljo spojke z 
eurokonusom 3/4, kar pripomore k zmanjšanju števi-
la potrebnih elementov.

Uponor regulacijske postaje

široka paleta regulacijskih postaj se uporablja za re-
gulacijo temperature vode za sistem talnega ogreva-
nja, če je le-ta priklopljen na radiatorsko ogrevanje. 
Sistem talnega ogrevanja zahteva večji pretok in niž-
jo temperaturo vode, kot pa drugi sistem. mešanica 
vode je prečrpana na zgornji razdelilec in skozi zanke 
talnega ogrevanja. Povratna voda se meša s toplo 
vodo iz primarnega vira ogrevanja, ki je vbrizgana 
preko termostatskega ventila (v primeru regulacije 
konstantne dovodne temperature) ali preko termo-
pogona (v primeru elektronskega krmiljenja vremen-
sko vodene dovodne temperature).

Uponor pribor

Kot pionirji, skrbimo tudi za drobne detajle. Pomislite 
na zanesljivo ločitev posameznih odsekov estriha 
(npr. pri vratih in velikih prostorih) in absorbcijo 
raztezka estriha. Za takšne primere imamo na voljo 
samolepilno obložno folijo in samolepilne razme-
jitvene profile. naslednji pomembni dejavnik je 
preprečevanje estrihu, da pride v stik z izolacijskim 
slojem: pri tem priporočamo uporabo uponor Pe 
folije ali uponor multi folije. Za izboljšanje toplotne 
prevodnosti in odpornosti na razpokanje, uporabljaj-
te dodatke za estrih. to so naše ideje, ki vam omo-
gočajo enostavno montažo in s katerimi se izognete 
kasnejšim posledičnim poškodbam.
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Vsestranski sistem

Vaše ključne prednosti:

  na voljo z balansirnim ven-
tilom ali z merilcem pretoka

  enostavno sestavljivo na 
katero koli potrebno število 
odcepov

  lahko se enostavno priključi 
od spodaj z uporabo po-
sebnih priključkov

  na voljo široka paleta pribora

Vaše ključne prednosti:

  kompaktna oblika
  popolno ujemanje z upo-

nor plastičnimi razdelilci
  na voljo za velikost prosto-

rov od 15 m2 do 300 m2

  enostavna konstanta ali 
napredna, elektronsko vre-
mensko vodena regulacija 
dovodne temperature vode

Vaše ključne prednosti:

  naše dolgoletne izkušnje se 
odražajo v našem asortima-
nu

  izdelki od a do Ž
  testirani in potrjeni kom-

pletni sistemi
  popolno ujemanje izdel-

kov, ki prihajajo iz istega 
vira
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Uponor regulacija –
zaznavanje človeškega otipa

Prilagodljiva regulacija bivalne-
ga prostora

novi uponorjevi sobni termostati 
omogočajo regulacijo tempera-
ture skladno s temperaturo, ki jo 
občutite. Zahvaljujoč brezžični 
tehnologiji, radijsko vodeni sobni 
termostat t-75 ni odvisen od lo-
kacije.

Uponor brezžična regulacija

enostavna in učinkovita konstruk-
cija temperaturnega tipala skoraj 
dojame občuteno (zaznavno) 
temperaturo človeškega bitja: me-
rilna tipala beležijo temperaturo 
zraka, kot tudi toplotno sevanje. 
Za tipalo je bila izbrana siva barva, 
da pravilno meri sončno sevanje in 
osvetlitev za merilni element. Ko 
se meri temperatura, sivo tipalo 
zaznava občutek, kot ga zaznava 
človek skozi kožo in obleko. ter-
mostat je konstruiran za merjenje 
srednje temperature med tempe-
raturo zraka in temperaturo seva-
nja. Regulacija shrani individualno 
nastavljeno stopnjo udobja za 
temperaturo prostora in jo prila-
godi na delovno temperaturo, ki 
jo občutite. brezžična vgradnja ni 
namenjena samo za novogradnje, 
ampak se lahko uporablja tudi pri 
adaptacijah, v primerih nujne ta-
kojšnje vgradnje ali če so potrebne 
rešitve za nazaj.

Uponor ožičena regulacija

ožičena regulacija je standardna 
rešitev za novogradnje. je učin-
kovit način vgradnje, ko je sistem 
načrtovan od a do Ž.

Regulacijska tehnologija, ki se 
spogleduje s prihodnostjo

nova regulacija nudi enako zane-
sljive variante in enostavno mon-
tažo, kot jo je prejšnja regulacija, 
vendar obstaja pomembna in zna-
čilna razlika – uponorjeva regula-
cija je bila razvita s pogledom na 
prihodnost. nova uponor ožičena 
regulacija bazira na protokolu 
KnX, kateri je vodilni odprto-kodni 
standard za hišno in stanovanjsko 
avtomatizacijo elektronskih siste-
mov. to pomeni, da je možno inte-
grirati vrsto hišnih funkcij. uponor 
regulacija vam daje možnost, da 
izkoristite to novo tehnologijo.

Regulacija po 
izbiri:
Sobni termostat 
t-75 (z namiznim 
podstavkom) 
omogoča indivi-
dualno nastavlja-
nje temperature.

Regulacije

Vaše ključne prednosti:

  fleksibilna postavitev sob-
nih termostatov kot je to 
zahtevano

 regulacija je v skladu s tem-
peraturo, ki jo občutite – 
zaznavanje skoraj podobno 
kot pri človeškem bitju

 nastavitev sobne tempera-
ture v 5-ih časovnih conah

 dopustniški način
 sobni termostat s prikazo-

valnikom temperature
 centralni priključni modul 

prikazuje nastavitev tipal
 varna prenosna frekvenca, 

868 mhz, KnX standard
 brezžična varianta: ni stro-

škov načrtovanja poteka 
ožičenja in vgradnje zašči-
tnih cevi

 delovanje s standardnimi 
baterijami

 možnost naknadne vgra-
dnje

 na voljo tudi za ploskovno 
hlajenje

 popolnoma prilegajoče 
komponente

 moderna oblika
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Uponorjevi modularni sistem vgradnje –
pametnejši način talnega ogrevanja

Različni domovi imajo različne razmere in zahteve 
za vgradnjo sistemov talnega ogrevanja. da bi bili 
prepričani, da ste našli pravo rešitev, za katero koli 
zahtevo, smo razvili naš modularni sistem.

Princip delovanja tega sistema je enostaven toda 
premeten: ponujamo vam neke vrste osnovno kon-
strukcijsko opremo različnih cevnih sistemov, fitin-
gov, razdelilcev, regulacij, itd. ta osnovna konstruk-
cijska oprema se lahko perfektno zaključi skladno z 
vašimi željami in zahtevami.

Če izberete naše suhomontažne plošče ali držala 
cevi, ali če želite opremiti novozgrajeno hišo ali pre-
noviti obstoječo – bodite prepričani, da boste našli 
rešitev, ki najbolje ustreza pričakovanjem in poseb-
nim zahtevam, ki jih imate.

Modularni princip

Vaše ključne prednosti:

  pravi način vgradnje za vsa-
kršno zahtevo ali razmere

  za nove hiše in adaptacije
  enostavna in hitra vgradnja
  različne rešitve – vse prihaja 

iz ene roke
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Uponor držala cevi in žične spone –
enostavni rešitvi pritrjevanja

Držalo cevi

držala cevi so fleksibilna pionirska rešitev za monta-
žo talnega ogrevanja. So atraktivna izbira za instala-
terje, saj se potrebujeta samo dve komponenti.

držala cevi imajo samolepilni trak na zadnji strani  
u-profila, ki omogoča trden in trajen priklop držala 
cevi na multi folijo. integrirana cevna držala se lahko 
uporabljajo za cevi dimenzije od 14 mm do 20 mm. 
držala cevi so na razpolago samo za cev dimenzije 
16 mm ali pa za vsestransko uporabo, torej za cevi 
dimenzije od 14 mm do 20 mm. ta držala so dolga 
1000 mm in imajo predizdelane lomilne linije na 
vsakih 100 mm, tako da se lahko uporabijo za vsakr-
šno geometrijo prostora. uponor cevi se enostavno 
vgradijo (zaskočijo) v držala. Prijaznost do okolja ni 
samo del naše filozofije, ampak se to odraža tudi na 
proizvodih. tako so držala cevi izdelana iz reciklirane-
ga materiala.

Multi folija

multi folija z integriranimi zračnimi mehurčki zago-
tavlja odboj toplote v prostor in istočasno deluje 
kot udarna-zvočna izolacija. osnovna ideja oblike je 
imeti izboljšano toplotno izolacijo in odlično toplo-
tno oddajo. multi folija deluje tudi kot zapora vlage. 
Predtiskana mreža na foliji omogoča enostavno 
vgradnjo držal cevi.

Pritrjevanje cevi

uponor držalo cevi uponor žične spone

Kabelske vezice in žične spone

Pritrjevanje s kabelskimi vezicami in žičnimi sponami 
je posebej primerno za novogradnje. Cev je direktno 
pritrjena na jekleno mrežo, katera je del gradbene 
konstrukcije, ki služi za ojačitev betonskih tal ali estri-
ha. Kabelske vezice ali žične spone se lahko uporabi-
jo za pritrjevanje vseh dimenzij uponor cevi za talno 
ogrevanje. Pritrjevanje cevi z žičnimi sponami skupaj 
s posebnim orodjem, predstavlja nepremagljivo 
kombinacijo v pogojih hitrosti montaže. Kabelske 
vezice, s poznanim in preizkušenim načinom pritr-
jevanja, ne zahtevajo nobenega orodja. takšna kon-
strukcija tal omogoča večjo površinsko obremenitev. 
Zaradi tega je idealna rešitev za stroškovno učinkovi-
to ter hitro montažo pod specialnimi pogoji.

Vaše ključne prednosti:

  pri uporabi uponor odvi-
jalca cevi je potreben le 
en izvajalec za vgradnjo 
talnega ogrevanja

 lahko se uporablja tudi za 
stensko ogrevanje

 možni sta obe vrsti polaga-
nja: meandrična in dvožilna

 ustreza vsem geometrijam 
prostora

 enostavna in hitra montaža

Vaše ključne prednosti:

  vgradnja direktno na jekle-
no mrežo

 samo nekaj elementov
 zelo enostavna montaža
 možni sta obe vrsti polaga-

nja: meandrična in dvožilna
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Uponor pritrdilna plošča brez izolacije –
za hitro in zanesljivo vgradnjo

Hitra in zanesljiva vgradnja

uponorjeva pritrdilna plošča je 
izdelana iz polistirena, dobavljena 
v črni barvi in se lahko uporablja 
za pritrjevanje cevi dimenzije 14 
mm in 16 mm. izdelan sistem 
lahko vgrajuje ena sama oseba. 
Spajanje pritrdilnih plošč poteka 
preko ene vrste čepkov. to zago-
tavlja točno in zanesljivo spajanje. 
velikost pritrdilne plošče je 1.140 
x 720 mm in zagotavlja visoke 
vgradne karakteristike. Raster pri-
trdilne plošče omogoča rezanje 
skoraj brez odpadkov.

Izjemne tehnične karakteristike 
in detajli

Pritrdilna plošča ne vsebuje izo-
lacije. Zaradi tega se lahko upo-
rabi katera koli toplotna izolacija. 
Pritrdilne plošče so, v kombina-
ciji s samolepilno obložno folijo, 
primerne za vgradnjo tekočega 
estriha. nadalje lahko pritrdilna 
plošča prenese velike obreme-
nitve v odvisnosti od zaključne 
talne obloge. unikatnost plošče 
predstavljajo čepki. Pritrdilna plo-
šča zagotavlja, na eni strani čisto 
in enostavno sestavljanje preko 
čepkov, po drugi strani pa nudi 
optimalno tesnost preko prekritja 
čepkov. 

uponor pritrdilna plošča Čepki uponorjeve pritrdilne plošče

Pritrjevanje cevi

tudi zapletena geometrija prosto-
ra (45°) ne predstavlja problemov 
pri vgradnji, če se uporabijo 
uponorjevi pritrdilci za diago-
nalno vgradnjo. Pritrjevanje cevi 
v diagonalni smeri je enostavno, 
pritrdilec je pritrjen med čepki 
v pritrdilno ploščo in zagotavlja 
natančno pritrditev cevi. Prehodi 
med prostori se učinkovito pre-
krijejo z uponor Pe folijo. Folija se 
uporablja tudi za to, da se prepre-
či stik estriha z izolacijo.

Vaše ključne prednosti:

  enostavna samostojna 
montaža

 dimenzije pritrdilne plošče
(1.140 x 720 mm) za hitro 
polaganje

 zmožnost prenašanja veli-
kih obremenitev

 primerno za vgradnjo cevi
dimenzije 14 mm in 16 mm

 enostavno upogljivo
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Uponor suhomontažne plošče z izolacijo –
za hitro odzivnost/brez estriha

Potrebnih je le nekaj elementov: 
suhomontažna plošča, sevalna 
pločevina in uponor Pe-Xa cevi  
14 x 2 mm ali uponor mlC cevi 
14 x 2 mm. instalacija je prekrita s 
talnimi ploščami, na katere se lah-
ko položijo ploščice, marmor, pre-
proga, … Čas vgradnje celotnega 
sistema je zelo kratek. majhna 
teža celotnega sistema dovoljuje 
hitrejše nastavljanje temperature, 
v primerjavi s konvencionalnimi 
ploskovnimi ogrevalnimi sistemi.

Za vertikalno in horizontalno 
vgradnjo uporabljajte plošče ali 
stenska držala cevi. S tem suho-
montažnim sistemom se lahko 
notranje in zunanje stene ogre-
vajo ali hladijo. Sevalna pločevina 
poskrbi za enakomerno toplotno 
oddajo kompletne stenske površi-
ne. Pločevina se lahko enostavno 
krajša na želeno dolžino s pomo-
čjo predizdelanih lomilnih linij.

Po vgradnji cevi, se gips-karton-
ske plošče enostavno pritrdijo na 
steno in s tem zagotavljajo gladko 
površino. te površine se lahko 
prekrijejo s ploščicami ali drugimi 
oblogami. v prostoru tako noben 
radiator ne ovira prostora. Sten-
sko ogrevanje se lahko kombinra 
s tradicionalnim talnim ogreva-
njem, kar predstavlja idealno reši-
tev za kopalnice.

uponor suhomontažne plošče s sevalnimi 
pločevinami

uponor suhomontažna plošča Primerno tudi za stensko ogrevanje

Pritrjevanje cevi

Vaše ključne prednosti:

  enostavna montaža
  kratki zagonski časi
  možni sta obe vrsti polaga-

nja: meandrična in dvožilna
  ni potrebno čakati na posu-

šitev estriha
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Uponorjeve sevalne plošče –
posebno primerne za lesene podlage

Idealno za hiše, izdelane iz naravnih materialov

uponor talno ogrevanje je primerno tudi za lesene 
podlage. Sistem vključuje tanko aluminijasto sevalno 
ploščo s predoblikovanim utorom, ki poteka vzdolž 
plošče.

Ker so razmaki med tramovi, v obstoječih zgradbah,  
velikokrat različni, je najboljša metoda priprave tal 
takšna, da se položijo letve prečno na tramove ali 
pa, da se pri-pravijo deske s sredinskim razmakom 
300 mm. deske imajo izdelane utore in se lahko 
enostavno preko njih prelomijo. nadalje se te deske 
enostavno pritrdijo na leseno konstrukcijo s pomo-
čjo konvencionalnih sponk ali žebljev. Prazen prostor 
v tleh mora biti izoliran z izolacijo iz mineralne volne 
ali iz trde izolacije, da se doseže maksimalna ogre-
valna učinkovitost. Pred montažo zaključne talne 
obloge, se položi še standardna lesena obloga na 
pero ali utor.

takšna rešitev je primerna za vgradnjo uponor Pe-Xa 
cevi dimenzije 20 mm. maksimalna toplotna oddaja 
za lesene podlage je 70 W/m2 s temperaturo v pro-
storu 20°C in s temperaturo na površini tal 27°C.

uponor sevalne plošče

Pritrjevanje cevi

Vaše ključne prednosti:

  posebna rešitev za lesene
podlage

 enostavno za montažo in 
hitro položeno

 za novogradnje, adaptacije 
in prenove
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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 drža-
vah 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  
zanesljivost.

Prednosti izvajalcev in projektantov
 ena specifikacija materiala za en sistem
 hitra montaža, nižji stroški dela in zgodnejši zaklju-

ček del
 vaše ideje se lahko realizirajo s široko paleto izdel-

kov
 zanesljivi in preizkušeni sistemi pomagajo pri zane-

sljivi 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 ži-

vljenjsko dobo minimalno 50 let
 zmanjšanje celotnih projektnih stroškov skozi 

zmanjšane vzdrževalne stroške
 ni stroškov prenove zaradi korodirane in/ali zače-

pljene cevi
 dolgoročna zanesljivost poveča preprodajno vre-

dnost
 10-letna garancija dosežena z visoko kakovostnimi 

produkti

Vaše koristi

Uponorjeva pot k uspehu – vaše takojšne koristi

 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

 računalniški program uponor hSe 4.5 za projektiranje strojnih 
instalacij

 kompletne rešitve iz ene roke

 certifikati in garancija
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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 Evropi. Uponorjeva ključna področja so ploskovno ogrevanje, 
vodovodni sistem in infrastrukturne rešitve. Skupina Uponor zaposljuje 
globalno 3,800 ljudi. V letu 2009 je znašala skupna neto prodaja  
734 milijonov eurov. Koncern Uponor kotira tudi na skandinavski borzi  
v Helsinkih, Finska.

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

Uponor. Enostavno več.

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.si


