RAUTITAN DO WODY I OGRZEWANIA
Bezpieczne instalacje wody pitnej i grzewcze
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BEZPIECZEŃSTWO

RAUTITAN – uniwersalny system instalacji grzewczych i wody pitnej
Kompletny i elastyczny system RAUTITAN to najlepszy wybór dla nowoczesnych instalacji.

Instalacja wody pitnej
Bezkompromisowa higiena, trwała niezawodność i łatwy montaż
- system RAUTITAN przekonał już miliony użytkowników na całym
świecie.
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Podłączenie grzejników
Chcesz podłączyć grzejnik z podłogi lub ściany? Z RAUTITANEM
zawsze znajdziesz właściwy sposób.

KRZYSZTOF
POTWIERDZA
BEZPIECZEŃSTWO
systemu RAUTITAN

Dla wymagających
płaszcz zewnętrzny PE
warstwa aluminiowa

odporna na ciśnienie
rura PE-Xa
odporna na ciśnienie
rura PE-Xa

Rury PE-Xa cechuje długi cykl
życia, odporność na korozję oraz
łatwy montaż.

warstwa
antydyfuzyjna

Dwa rodzaje rur z dużą rezerwą bezpieczeństwa
Uniwersalna rura RAUTITAN flex zapewnia optymalną elastyczność – także w niskich temperaturach.
Jeśli instalacja wymaga rury odpornej na zginanie, stosowany jest RAUTITAN stabil – wytrzymałe połączenie metalu i tworzywa sztucznego.

3

ość
s zc zeln w
ing ó
bez o - r

ŁATWY MONTAŻ

RAUTITAN – technika łączenia za pomocą oryginalnej tulei zaciskowej
Oprócz rur główną rolę odgrywa technika łączenia.
Bezpieczeństwo bez kompromisów
Rura, złączka i tuleja zaciskowa RAUTITAN tworzą
trwałe i szczelne połączenie bez stosowania
uszczelek typu o-ring. Materiałem uszczelniającym
jest sama rura, a instalację można natychmiast
uruchomić.
Wytrzymałe materiały pozwalają na montaż
w niskich temperaturach, nawet do -10°C.
RAUTITAN PX:
złączki i tuleje zaciskowe
z nowoczesnych tworzyw
PPSU i PVDF
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RAUTITAN RX:
złączki z brązu

PAWEŁ
POTWIERDZA
SZCZELNOŚĆ
systemu RAUTITAN

Niezawodność
w liczbach
System rur oraz technika
łączenia RAUTITAN stosowane
są od 30 lat w ponad 50 krajach.
Do dzisiaj wykonano ponad 650
milionów połączeń za pomocą
tulei zaciskowej.
Kielichowanie końcówki rury

Umieszczenie złączki w rurze

Zaciśnięcie tulei i złączki

Trwała szczelność w zaledwie trzech krokach
Usuwanie zadziorów i kalibrowanie rury jest całkowicie zbędne. Instalację ułatwiają profesjonalne narzędzia
RAUTOOL. Jeszcze przed próbą szczelności wystarczy kontrola wzrokowa, aby stwierdzić, czy połączenie
zostało wykonane prawidłowo.
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PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

RAUTITAN – przyłącze wody pitnej zoptymalizowane pod kątem higieny
System RAUTITAN spełnia wszystkie wymagania higienicznej dystrybucji wody pitnej.
Decydują ostatnie metry
Woda o nienagannej czystości jest jednym
z najcenniejszych dóbr. Nie można dopuścić, aby jej
jakość obniżała niefachowo wykonana instalacja
wodna w budynku. Do zapewnienia wysokiej jakości
wody płynącej z kranu wymagana jest duża
staranność – począwszy od etapu projektowania, a
kończąc na prawidłowo wykonanej, odpowiadającej
standardom higienicznym instalacji.
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Myślimy perspektywicznie
Przewody rurowe raz zamontowane w ścianie
i podłodze znikają z pola widzenia. Tym ważniejsze
jest, aby wybierając system rur wziąć pod uwagę,
że wymagania rosną z czasem. RAUTITAN
przekonuje tutaj swoją długowiecznością, a ponadto
wybiega w przyszłość w zakresie rosnących
standardów dotyczących higieny instalacji.

ARTUR POTWIERDZA
NIEZAWODNOŚĆ
systemu RAUTITAN
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kontury wewnętrzne
złączek usprawniają
przepływ wody

technika łączenia
typu tuleja zaciskowa
- bez zastojów wody
- bez zwężenia przekroju

Czas na nowy rodzaj instalacji
RAUTITAN został zaprojektowany do tworzenia
inteligentnych układów rurowych, np. instalacji
pierścieniowych tworzących obieg. Jeśli poszczególne punkty poboru lub całe jednostki użytkowe
nie są czasowo lub stale używane, woda w instalacji pozostaje mimo to w ciągłym ruchu – pozwala
to zapobiec zanieczyszczeniom mikrobiologicznym,
np. namnożeniu się legionelli.

Najwyższe standardy higieniczne
Gładka powierzchnia rur RAUTITAN zapobiega
powstawaniu złogów. Kontury wewnętrzne złączek
mają ulepszone właściwości hydrauliczne i wyróżniają się bardzo niewielką stratą ciśnienia.
Wszystkie zastosowane materiały podlegają
surowym kontrolom jakości i posiadają certyfikaty
do stosowania z wodą pitną.

Do 50% większa
średnica wewnętrzna
W porównaniu z innymi technikami łączenia RAUTITAN umożliwia
praktycznie niezakłócony
przepływ także w strefie
połączenia. Zwężenia są
zredukowane do minimum
dzięki kielichowaniu.

Bez drobnoustrojów.
Certyfikat Instytutu
Fraunhofera
Wysoka szczelność złączek
skutecznie zapobiega skażeniu
wody przez drobnoustroje.
W strefie połączenia rur
RAUTITAN nie tworzą się zastoje
wody, co zostało potwierdzone
certyfikatem Instytutu
Fraunhofera.
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ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE

RAUTITAN – indywidualne warianty podłączenia grzejników
RAUTITAN oferuje odpowiednie akcesoria do podłączenia grzejników ze ściany i z podłogi.

Przemyślany system
Dzięki naszej ofercie rur, złączek i akcesoriów
podłączysz grzejnik w sposób najbardziej odpowiedni dla danego pomieszczenia. Paletę produktów
uzupełniają rozdzielacze obwodów grzewczych.

Rozdzielacz obwodów grzewczych ze stali nierdzewnej - wyjątkowo kompaktowy dzięki
zredukowanym odstępom między odgałęzieniami.
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MARIUSZ POTWIERDZA
ELASTYCZNOŚĆ
systemu RAUTITAN
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100% izolacji cieplnej
Blok przyłączeniowy do
grzejników RAUTITAN to łatwe
i energooszczędne podejście
ze ściany.

Podłączenie z podłogi
Efektowne wizualnie garnitury ze
stali nierdzewnej oraz możliwość
indywidualnego lakierowania
elementów przyłączy pozwalają
optymalnie dopasować system
do otoczenia.

Podłączenie ze ściany
Przyłącza są zabudowane
w ścianie i umożliwiają pełny
dostęp do podłogi, np. w czasie
sprzątania.
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KOMFORT MONTAŻU

RAUTOOL – uniwersalne narzędzie
Narzędzia RAUTOOL uzupełniają system RAUTITAN. Ich modułowa budowa pozwala dokonać optymalnego
wyboru na potrzeby każdej instalacji.
Zasilane akumulatorowo
Narzędzia RAUTOOL z wydajnymi akumulatorami najnowszej generacji
gwarantują długi czas działania przy krótkim czasie ładowania.
Narzędzia ręczne niezależne od zasilania sieciowego
Te trwałe i niewymagające konserwacji narzędzia RAUTOOL idealnie
sprawdzą się w trudnych warunkach panujących na budowie.
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PIOTR POTWIERDZA
PROFESJONALNOŚĆ
systemu RAUTITAN

Wyjątkowa oferta
Żaden inny producent nie oferuje
tak szerokiego wyboru narzędzi.
Więcej szczegółów:
www.rehau.pl/rautool

3 średnice,
1 narzędzie
Quick Change®
Szybsza wymiana głowic kielichujących
Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej
wymiany odkręcanie i przykręcanie głowicy zostało
zredukowane do jednej czwartej obrotu.
W dostępnych powszechnie na rynku śrubunkach
potrzebne są do tego cztery pełne obroty.

RAUTOOL A-light2 Kombi
Zrób wszystko jednym narzędziem
Poprzez obrócenie połączonej jednostki kielichująco-zaciskającej masz właściwe narzędzie zawsze
pod ręką. Kielichowanie, przełączenie, zaciskanie
- bez konieczności przezbrajania narzędzia.

Dzięki potrójnemu zestawowi
głowic widłowych zmiana
średnicy odbywa się błyskawicznie. Średnice 16, 20 i 25 są
obsługiwane jednym narzędziem
– wystarczy obrócić głowice.
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TWOJE KORZYŚCI
Jesteśmy po to, aby dzielić się z Tobą
naszą wiedzą i pasją.

Wsparcie projektowe i doradztwo
Doradcy REHAU pozostają do Twojej dyspozycji,
oferując wsparcie w kwestiach technicznych
oraz handlowych. Misją REHAU jest zawsze być
blisko klientów – od fazy projektowania, poprzez
realizację, aż do uruchomienia inwestycji
– włączając w to instruktaż na miejscu budowy.

Oprogramowanie projektowe REHAU Instal
Program obliczeniowy REHAU Instal
stanowi profesjonalne wsparcie na etapie
planowania, projektowania czy przetargu.
www.rehau.pl/oprogramowanie

Akademia REHAU
Weź udział w warsztatach Akademii REHAU
lub skorzystaj z możliwości zorganizowania
seminarium w Twojej firmie. Szczegółowe
informacje są zawarte w terminarzu szkoleń
na naszej stronie internetowej:
www.rehau.pl/akademia

Wsparcie sprzedaży
Wspieramy Cię profesjonalnie przygotowanymi
materiałami reklamowymi indywidualnie
dopasowanymi do Twoich potrzeb. Dzięki temu
obniżasz koszty i zyskujesz cenny czas.

R POTWIERDZA
ESJONALNOŚĆ
systemu RAUTITAN

Wyjątkowa oferta
Żaden inny producent nie oferuje
tak obszernego wyboru narzędzi.
Więcej szczegółów:
www.rehau.pl/rautool

3 średnice,
1 narzędzie
RAUTOOL A-light2 Kombi
Zrób wszystko jednym narzędziem
Poprzez obrócenie połączonej jednostki kielichująco-zaciskającej masz właściwe narzędzie zawsze
pod ręką. Kielichowanie, przełączenie, zaciskanie
- bez konieczności przezbrajania narzędzia.

Dzięki 3 zestawom głowic
widłowych wymiana średnicy
odbywa się błyskawicznie.
Średnice 16, 20 i 25 są
obsługiwane jednym narzędziem
bez konieczności wymiany
głowicy.

Paleta rozwiązań REHAU
Systemy dla profesjonalistów
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Instalacje wody pitnej
Instalacje grzewcze
Niskoszumowa kanalizacja wewnętrzna
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Rury preizolowane
Geotermia
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