REHAU RAUPIANO PLUS

RAUTHERM SPEED K

Інновація в трьох шарах

RAUTITAN

Опалення для одного виконавця

Універсальна система для питної води та опалення

Внутрішній шар
- Зносостійкість
- Хімічна стабільність

PE – зовнішня поверхня
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Середній шар, посилений мінералами
- Шумопоглинання
- Стабілізація

30%

На
швидший монтаж
з RAUPIANO PLUS

Шар, стійкий до дифузії кисню
Стабільний до впливу тиску
PE-Xa внутрішній шар

REHAU
ЕФЕКТИВНІСТЬ

На 30% гнучкіші, ніж
звичайні труби
панельного опалення

Гнучкі труби, що зберігають стабільність форми з високими резервами надійності:
Універсальна труба RAUTIAN flex пропонує оптимальну гнучкість також при низьких
температурах. Якщо при установленні потрібна така властивість, як жорсткість на вигин,
труби RAUTITAN завжди напоготові – надійне з’єднання металевої та пластикової труби.
Попередньоізольовані труби обґрунтовують раціональність прокладання.

Ефективність
підвищується на 50%

17дБ
F90

REHAU
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ
ЗАХИСТ

Протипожежний захист
з RAUPIANO PLUS

Стабільний до впливу тиску
PE-Xa внутрішній шар

Зовнішній шар
- Ударостійкий та удароміцний
- Стійкий до ультрафіолетового
опромінення та
атмосферного впливу

REHAU
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

Комфортний монтаж
з RAUPIANO PLUS

Шар алюмінієвого покриття

Матеріал для
найсуворіших вимог:
PE-Xa труби витримують
довготривале використання,
вирізняються стійкістю до
корозії та легкістю обробки

3 будинки замість 1 на
тиждень

Встановлення обладнання для питної води:
Бездоганна гігієна, тривала надійність та простий монтаж:
Система RAUTITAN – переконливий вибір обладнання для питної
води у будь-якій країні світу.
На

30 %

швидший
монтаж

На 6 %
більше клейкої
поверхні для
надійного
утримування

Монтаж без
інструментів для
1 Виконавця

Підключення опалювальних приладів:
RAUTITAN завжди пропонує правильне рішення для підключення
опалювальних приладів як з використанням стінного підключення,
так і підключення зі стелі або плінтуса.

RAUVITHERM

Труба, яка зігріє Вас у майбутньому
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ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ REHAU
Будуйте якісно

Завдяки своїй гнучкій зовнішній
захисній оболонці та РЕХ-ізоляції,
RAUVITHERM без проблем
застосовується при укладанні теплотрас
в специфічних умовах. Підвищені умови
до монтажу виникають, зокрема, при
укладанні в межах біогазових установок
та в будівельному фонді при малих
відстанях між будівлями, вузьких
траншеях та при щільній мережі
розгалужень.

Разом з RAUVITHERM розробникамифахівцями пропонується особливо
гнучка, попередньо ізольована система
трубопроводів. Гнучка труба без
особливих витрат забезпечує
можливість прокладання за ріг або
проведення за допомогою будинкового
вводу. Завдяки малим радіусам вигину
зникає збитковість та втрата якості при
укладенні.
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RehauUА Інженерні Системи

ЛАЙКАЙ

@RehauUkraineInzheneriya

- Більша надійність:
- Більша товщина ізоляції
- Більше можливостей
- Вища ефективність
- Більша гнучкість

Швидкий
монтаж без
зварювання

www.rehau.ua
ТОВ «РЕХАУ»:
Київ: 08162, Києво-Святошинський район, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1, тел.: (044) 467 77 29;
Дніпро: 49051, вул. Дніпросталівська, 5, тел.: (056) 790 01 66;
Одеса: 65003, вул. Чорноморського Козацтва, 115, 7-й поверх, тел.: (048) 780 07 08;
Львів: 79034, вул. Луганська, 18, 2-й поверх, тел.: (032) 295 89 20
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