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Kampania informacyjna firmy Viega

Zaprasowywanie
zamiast lutowania
Viega jako firma specjalizująca się w technologii zaprasowywania
rozpoczęła międzynarodową kampanię informacyjną, która ma 
pomóc dystrybutorom i instalatorom lepiej zrozumieć korzyści 
tego sposobu łączenia rur. Technologia zaprasowywania to 
doskonała alternatywa dla łączenia rur miedzianych poprzez 
lutowanie. Zalety zaprasowywania są oczywiste: wysoki poziom 
bezpieczeństwa i ekonomiczność.

 

Główny motyw kampanii: zaprasowywanie to 
technika znacznie nowocześniejsza niż lutowanie, 
bezpieczniejsza i bardziej ekonomiczna

Technologia zaprasowywania Viega

Viega oferuje systemy zaprasowywane do instalacji sanitarnych, grzew-
czych i gazowych, oraz do różnorodnych zastosowań w przemyśle. Złączki 
Viega niezależnie od materiału, z którego są wykonane, wszystkie mają wi-
doczny element kontrolny – profil SC-Contur. W przypadku niezaciśniętego
połączenia natychmiast zauważalny jest w tym miejscu wyciek wody pod-
czas napełniania instalacji. Analogicznie, podczas próby „suchej” następuje 
spadek ciśnienia w zakresie 110 mbar do 3 bar. Kolejną cechą złączek jest 
cylindryczne wprowadzenie rury z podwójnym zaprasowaniem – przed i za 
karbem. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas osadzania rury.
Połączenia w różnych systemach wykonuje się tą samą zaciskarką. Jedynie 
szczęki zaciskowe muszą być dopasowane do potrzeb konkretnego syste-
mu. Oprócz zaciskarek sieciowych dostępne są również kompaktowe urzą-
dzenia akumulatorowe, np. Pressgun Picco. 
W trudno dostępnych miejscach doskonałym rozwiązaniem są szczęki 
przegubowe o obracanej o 180º głowicy.
W systemach zaprasowywanych Viega dostępna jest szeroka gama różno-
rodnych komponentów: złączki przejściowe, przepusty ścienne, kołnierze, 
przyłącza grzejnikowe i kompensatory, a także elementy uszczelniające, za-
wory kulowe i pompowe oraz podtynkowe zawory odcinające.

 Ponad 20 lat temu Viega po raz pierw-
szy zaprezentowała innowacyjną technolo-
gię zaprasowywania, wprowadzając na ry-
nek system połączeń do rur miedzianych 
Profipress. Od tego czasu sprawdziła się
ona w milionach instalacji na całym świe-
cie, zarówno w budynkach prywatnych, 
jak i w obiektach publicznych i przemysło-
wych. Zadecydowały o tym w szczególno-
ści dwa czynniki: 
–  po pierwsze, szybszy montaż – w zależ-

ności od średnicy rur zaprasowywanie 
zajmuje od 30 do 50% mniej czasu w po-
równaniu z lutowaniem; 

–  po drugie, wyższy poziom bezpieczeń-
stwa podczas pracy – unikamy operowa-
nia otwartym ogniem. 

Kampania
Oprócz materiałów informacyjnych ta-
kich jak foldery, ulotki czy reklamy w pra-
sie branżowej, ważną częścią kampanii jest 
specjalny film instruktażowy. Na przykła-
dzie typowych sytuacji montażowych po-
kazano w nim, ile czasu potrzeba do wy-
konania połączenia zaprasowanego, a ile 
w przypadku tradycyjnego lutowania. W fil-
mie zwraca się uwagę także na czynności 
dodatkowe związane z przygotowaniem rur 
czy transportem butli gazowych. Prezenta-
cja ta pozwala w pełni uświadomić sobie 
na czym polega ekonomiczność technolo-
gii zaprasowywania, czego nie oddaje zwy-
kłe porównanie cen złączek.
Film pokazujący zalety zaprasowywania po-
przez bezpośrednie porównanie z lutowaniem 
dostępny jest na stronie:      www.viega.pl 

 

Poprzez bezpośrednie porównanie 
Viega demonstruje, że zaprasowywanie 
jest szybsze, bezpieczniejsze i bardziej 
opłacalne niż lutowanie; zdjęcie z filmu

http://www.viega.pl

