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Rury Vissen PERT mają bardzo dobre przewod-
nictwo ciepła o współczynniku 0,40 W/mK. Przezna-
czone są głównie do ogrzewania podłogowego. Jed-
nak dzięki materiałowi bazowemu, z którego są 
wykonane rury, czyli polietylenowi o zwiększonej 
wytrzymałości na temperaturę – PERT typ 2 – (w od-
różnieniu od PERT typ 1) mogą być stosowane nie 
tylko do zimnej wody i ogrzewania podłogowego, 
ale także do ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Granulatem do produkcji jest poliety-
len wysokiej gęstości Hostalen 4131B.
Rury Vissen mają barierę antydyfuzyjną EVOH. EVOH 
jest to cienka warstwa bardzo gęstego tworzywa, któ-
ra zapobiega dostawaniu się tlenu do zładu wodnego.

Jednorodne rury Vissen PERT dostępne są w śred-
nicach 16, 17 i 20 mm. Zaletą oferty są nie tylko 
200-metrowej długości kręgi, ale także 500-metro-
we. Pozwala to w idealny sposób zmniejszyć ilości 
ścinków – pozostałych krótkich odcinków rur. Rura 
w kręgach 500 m.b. będzie układana z rozwijaka, co 
dodatkowo ułatwia pracę instalatora. W ofercie Pran-
delli dostępna jest także nowa, wzmocniona wersja 
rozwijaka pozwalająca zastosować tak duże, a na-
wet większe krążki rur. 

Żywotność rur VISSEN PERT przy typowych parame-
trach pracy c.o. i ogrzewania podłogowego to ponad 
50 lat, a rury objęte są 10-letnią gwarancją.
Parametry pracy:
Tmaks: 90°C (awaryjnie do 100°C) 
Pmaks: 10 bar 
Rury mają Atest Higieniczny BK/W/0778/01/2019.
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Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

Nowoczesny rynek ogrzewania zarówno budynków 
mieszkalnych, sportowych, użyteczności publicznej,  
jak i przemysłowych opiera się w coraz większym stopniu  
na niskotemperaturowych źródłach ciepła. Lawinowo rośnie 
w związku z tym zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego, 
a szczególnie podłogowego. Zwiększa się oczywiście także 
gama rur grzewczych do tych systemów. Także Prandelli 
Polska wzbogaciła swoją ofertę o nowe rury. 

Rura Vissen PERT
Nowość w ofercie Prandelli

Obok rur wielowarstwowych PEXb/Al/
PEXb (Multyrama) i PERT/AL/PERT  
typ 2 (Tris-up) oraz PEXb (Tuborama)  
w ofercie firmy pojawiła się rura bardziej 
elastyczna – VISSEN PERT. Jest to rura  
o wysokiej odporności na temperaturę – 
nawet do 90ºC – przy typowym ciśnieniu 
dla zamkniętych instalacji grzewczych. 

http://www.instalreporter.pl
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