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System NANOPANEL PP-R
NANOPANEL PP-R polipropylen
z kopolimerem Random to system
instalacyjny składający się z rur i kształtek.
Kopolimery typu Random (PPR-C typ
3) cechuje najwyższa transparentność
wśród polipropylenów. Jego zalety to
m.in. długa żywotność (ponad 50 lat),
odporność na ciśnienie i uderzenia,
wysoka elastyczność, duża wytrzymałość
termiczna oraz pełna higieniczność.
rura jednorodna
PP NANOPANEL
PN 10, 16 i 20

rura z włóknem
szklanym
NANOPANEL PN 20

Rury i kształtki z PP-R najczęściej montowane

są w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej
oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowa-

Jak łączyć orurowanie NANOPANEL PP-R?
Jakość instalacji zależy od jej szczelności, stabilności i trwałości połączeń. Łączenie polipropylenowych
części za pomocą ich zgrzewania jest bezpieczne,
ponieważ w jego trakcie części łączą się w homogeniczny materiał o jednolitym przekroju. W efekcie
końcowym złącza są niezawodne i równie mocne jak
sama rura. Łączenie elementów poprzez nagrzewanie zajmuje tylko kilka sekund, zwykle do temperatury 260±10°C).
Zgrzewarka do PP NANOPANEL
• W komplecie – nożyce, komplet kamieni (20, 25, 32, 40)
• Możliwość stałego zamontowania podstawki za pomocą śruby
• Moc 1500 W (2x750).

Bogata oferta kształtek NANOPANEL PP-R
Rury NANOPANEL można także łączyć za pomocą
kształtek przeznaczonych do tego typu rur z polipropylenu PP-R jednorodnych lub złączką z wtopionym
mosiężnym gwintem.
Zalety NANOPANEL PP-R
· Odporność chemiczna: 1-14 pH.
· Temperatura pracy ciągłej: maks. 90°C.
· Odporność na korozję i osadzanie się kamienia kotłowego.
· Szeroki asortyment kształtek.
· Pewność i szczelność połączeń.
· Łatwy i szybki montaż.
· Cicha praca całego systemu.

Pełną oferta produktów
systemu NANOPANEL PP-R
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rekl ama

rura stabi
NANOPANEL PN 20

ne są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki
bardzo dobrej odporności chemicznej są także stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, sprężonego powietrza lub chemikaliów.

· Rura jednorodna dla ciśnienia PN10, PN16 i PN20.
· Rury Stabi (wkładka aluminiowa) i Stabi Glass
(wkładka z tworzywa sztucznego).
· Polisa ubezpieczeniowa: do 4 mln dla jednostkowych zdarzeń.
· Gwarancja 10 lat.

