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Wysoka jakość. wykonane z materiałów higie-
nicznie neutralnych, odpornych na korozję i za-
kamienianie rury gwarantują minimalne straty 
ciśnienia i prędkości na rurociągach.

Trwałość eksploatacyjna. Najwyższej jakości 
materiały, jak PE-RT typ II zapewniają optymalne  
parametry rury oraz wysoką odporność chemicz-
ną i mechaniczną.
Bezpieczeństwo. Odpowiednia konstrukcja pier-
ścienia tworzywowego wymusza automatycz-
ne, poprawne umieszczenie szczęki prasującej 
i nie wymaga stosowania dodatkowych złączek 
z pierścieniem oddzielającym metal od metalu.

Montaż instalacji odbywa się poprzez odpowied-
nie przygotowanie rury: prostopadłe cięcie/ka-
libracja/fazowanie/gratowanie. Następnie rura 
wprowadzana jest do złączki, aż do momentu 
pojawienia się jej w rewizji umiejscowionej na 
pierścieniu z tworzywa sztucznego. Tak przygo-
towane połączenia zaprasowywane są za pomo-
cą odpowiednich narzędzi – prasy promienio-
wej oraz szczęk. Złączki można zaprasowywać 
dwoma rodzajami szczęk – dopuszczalne profi-
le to U oraz TH. Specjalna konstrukcja stalowe-
go pierścienia zaprasowywanego zabezpiecza 
przed nieprawidłowym umiejscowieniem szczę-
ki na złączce podczas procesu montażu. Szczęka 
TH obejmuje pierścień tworzywowy, szczęka U  

mocowana jest pomiędzy pierścieniem tworzy-
wowym a kołnierzem pierścienia.

ZaleTy sysTemu QualiPress

Wszechstronne zastosowanie. Rury wielowar-
stwowe wchodzące w skład systemu mogą być 
stosowane w instalacjach grzewczych oraz wody 
użytkowej, a także we wszelkiego typu systemach 
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
Zdrowie i ekologia. Materiały, z których produ-
kowane są elementy systemu nadają się do in-
stalacji wody pitnej, są przyjazne dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego, a rura wchodząca w skład 
systemu może być poddawana recyklingowi.

System QualiPress to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się 
z wysokiej jakości rur pięciowarstwowych oraz złączek mosiężnych o zakresie 
średnic 16, 20, 26, 32 mm. Bogaty typoszereg złączek pozwala na wykonanie 
każdego rodzaju instalacji, zarówno grzewczej, jak i wody użytkowej. 

SyStem zapraSowywany QualipreSS
Do instalacji grzewczych i wody użytkowej 

Nowość! Listwy bateryjNe uzbrojoNe z koLaNami zaprasowaNymi w rozmiarach 16x2/½ i 20x2/½ – płaskie i odsadzoNe!

w ramach rozwoju naszej oferty z obszaru instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowe listwy bateryjne z kola-
nami zaprasowanymi w rozmiarze 20x2/½ oraz listwy bateryjne odsa-
dzone w rozmiarach 16x2/½ i 20x2/½ . Listwy bateryjne w połączeniu  
z rurą tworzywową wielowarstwową, za pomocą odpowiednich, wysokiej 
jakości narzędzi zaprasowujących gwarantują pewne i stabilne połączenie. 
Rozmiary listew bateryjnych 16x2 oraz 20x2 pozwalają na użycie dwóch ro-
dzajów szczęk TH oraz U. Natomiast atest higieniczny PZH jest potwierdze-
niem wysokiej jakości i odporności na korozję. Listwy odsadzone z rozstawem 
kolan 150 mm oraz listwy płaskie z rozstawem 100/150 mm pozwalają na jesz-
cze lepsze dopasowanie do różnego rodzaju inwestycji. 
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