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niają jej parametrów, co jest szczególnie waż-
ne przy transporcie wody pitnej. Zastosowanie 
tworzywa praktycznie eliminuje zjawisko ko-
rozji i zarastania. Ponadto charakteryzują się 

też bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną.  
Przy poprawnie wykonanej instalacji, doskona-
le tłumią drgania i wibracje powstałe podczas 
pracy instalacji. 

w systemach grzewczych oraz rozprowadzania 
ciepłej, zimnej wody użytkowej bardzo dużą po-
pularnością cieszą się rury z polietylenu. 
wykazują bardzo dobre parametry techniczne,  

a także wysoką odporność mechaniczną, ter-
miczną i chemiczną. Są łatwe i szybkie w mon-
tażu. Rury tworzywowe nie reagują z wodą  
i substancjami w niej zawartymi, zatem nie zmie-

Rury są kluczowym elementem 
każdej wewnętrznej instalacji wodnej. 
Obecnie na rynku dostępny jest 
szeroki zakres rur dedykowanych 
do instalacji sanitarnych. Różnią się 
przede wszystkim materiałami,  
z których są zbudowane, co decyduje 
o właściwościach fizycznych oraz 
sposobie wykonywanych połączeń. 
Istotnym parametrem jest 
wytrzymałość na zmiany ciśnienia 
i temperatury, co wpływa na 
trwałość i niezawodną, długoletnią 
eksploatację. Duży wpływ na 
żywotność rur ma odporność 
na korozję i zarastanie. Nie bez 
znaczenia jest także obojętność na 
różne związki chemiczne, które mogą 
znajdować się w transportowanym 
medium czy też różnego rodzaju 
środkach uszczelniających, farbach, 
klejach, a także w wylewkach  
i tynkach w których zatapiane są rury. 

RuRy w ofeRcie maRki PuRmo
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warstwa PE-Xc higieniczna i neutralna dla wody 
pitnej jest odporna na różne środki chemiczne 
(np. glikol do 30%). Rura jest elastyczna, umożli-
wia rozciąganie i ma pamięć kształtu, co pozwala 
jej wrócić do kształtu fabrycznego po podgrza-
niu. Rura ma wszystkie klasy, zatem może być 
stosowana zarówno w instalacjach grzewczych, 
jak i instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej. 
Jest elementem kompletnego systemu Purmo 
CLEVERFIT Axial, rozbudowanego o szeroki wa-
chlarz złączek oraz narzędzi. 

Rura wielowarstwowa CLEVERFIT 
Radial PE-RT/AL/PE-RT
Zupełnie inna pod względem budowy jest rura 
wielowarstwowa CLEVERFIT Radial PE-RT/AL/PE-
-RT. Cieńsza warstwa zewnętrzna jest wykona-
na z polietylenu uszlachetnionego o podwyższo-
nej odporności na temperaturę PE-RT. w środku 
ścianki znajduje się aluminiowa taśma zgrzewa-

na doczołowo metodą laserową, co gwarantuje 
takie same właściwości rury w całym przekroju. 
Płaszcz aluminiowy pełni także funkcję barie-
ry antydyfuzyjnej. Grubszą warstwę wewnętrz-
ną ponownie stanowi polietylen uszlachetnio-
ny PE-RT. Dzięki wszystkim 4 klasom, rura może 
być użyta w instalacjach ogrzewania płaszczy-
znowego, grzejnikowego oraz instalacjach wody 
użytkowej. w połączeniu ze złączkami zapraso-
wywanymi i narzędziami tworzy kompletny sys-
tem rurowy CLEVERFIT Radial.

Rura PexPenta PE-Xc
Rozwiązaniem zasługującym na szczególną uwa-
gę jest rura PexPenta PE-Xc marki Purmo. Zbu-
dowana z polietylenu usieciowanego metodą 
C. Ma pięć jednocześnie wytłaczanych warstw, 
nierozerwalnie łączonych ze sobą pod ciśnie-
niem przekraczającym 150 bar. Bariera tleno-
wa, niezbędna w instalacjach grzewczych znaj-
duje się centralnie w środku ścianki rury. Mocna 
i elastyczna zewnętrzna warstwa usieciowanego 
polietylenu o grubości 1 mm bez trudu wytrzy-
muje wszelkie przetarcia lub zadrapania powsta-
jące na budowie. Jest bardzo wytrzymała i jed-
nocześnie elastyczna. Rura ma funkcję pamięci 
kształtu, która po podgrzaniu do odpowiedniej 
temperatury pozwala na powrót do pierwotne-
go kształtu. Doskonale sprawdzi się w różnego 
typu instalacjach ogrzewania płaszczyznowego. 
PexPenta ma klasę 4 i 5 zatem może być także za-
stosowana w instalacjach grzejnikowych w sys-
temie rozdzielaczowym. 

Rura Objektline PE-RT
Trochę innym rozwiązaniem, oferowanym przez 
Purmo jest rura Objektline PE-RT. Jest przezna-
czona do energooszczędnych niskotemperaturo-
wych instalacji grzewczych, w których tempera-
tura pracy nie przekracza 70°C, a ciśnienie 6 bar. 

PE-RT typ II to polietylen uszlachetniony cechu-
jący się zwiększoną wytrzymałością na wysoką 
temperaturę, trwałością, przy zachowaniu bar-
dzo dużej elastyczności. Podobnie jak PexPenta, 
rura Objektline PE-RT wyposażona jest w barie-
rę antydyfuzyjną EVOH, jednak w tym przypad-
ku warstwę ochronną dla bariery antydyfuzyjnej 
stanowi cienka warstwa polietylenu.

Rura CLEVERFIT Axial PE-Xc
Purmo CLEVERFIT Axial PE-Xc, podobnie jak Pe-
xPenta PE-Xc, charakteryzuje się 5-warstwową 
konstrukcją. warstwę zewnętrzną stanowi płaszcz 
polietylenowy. Pod nim znajduje się cienka war-
stwa folii z alkoholu etylowinylowego, która sta-
nowi barierę antydyfuzyjną. warstwa wewnętrzna 
wykonana z polietylenu usieciowanego strumie-
niem elektronów. Dzięki temu PE-Xc jest odporny 
na wysoką temperaturę oraz na kontakt z wodą  
o właściwościach agresywnych i korozyjnych. 

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center

02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Wszystkie rury marki Purmo pochodzą w fabryki należącej do koncernu Purmo Group, 
bazującej na innowacyjnych metodach produkcji oraz najnowocześniejszych standar-
dach jakości. W rozbudowanym centrum badawczo-rozwojowym, każda rura przecho-
dzi szereg testów i badań, a także monitorowany jest cały proces produkcji. W połącze-
niu z długoletnim doświadczeniem gwarantuje produkty najwyższej jakości.

CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT PexPenta PE-XcCLEVERFIT PE-Xc SD4+
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