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Główny produkt firmy – system instalacyj-
ny Tweetop, jest jednym z nielicznych roz-
wiązań tego typu dostępnych na terenie 
Polski, w zakresie średnic rur i kształtek 
mieszczących się w przedziale 12-75 mm.  
Produkcja rur systemu Tweetop reali-
zowana jest z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych maszyn zakupionych  
u czołowych europejskich producentów.  
w ofercie znajdują się zarówno rury typu 
PE-RT/Al/PE-RT (14-75 mm), jak i uzu-
pełniające ich ofertę przewody typu 
PE-RT/EVOH/PE-RT, dostępne w zakre-
sie średnic 12-25 mm. Kształtki mosięż-
ne: zaprasowywane, skręcane i wtyko-
we, współpracujące z oboma typami rur, 
wytwarzane są zgodnie z normą PN-EN 
ISO 21003, na bazie własnych projektów 
opracowanych w dziale konstrukcyjnym 
firmy. Jakość produktów oraz kupowa-
nych surowców sprawdzana jest w zakła-
dowym laboratorium kontroli, wyposa-
żonym we wszelkie wymagane normami 
stanowiska badawcze, w tym w urządzenia do 
przeprowadzania najbardziej wymagających te-
stów rur i kształtek, jak chociażby testu termo-
cyklicznego, podczas którego symuluje się pracę 
instalacji w ciągu 50-letniej eksploatacji. Pozo-
stałe wykonywane badania wynikają z zapisów 
w obowiązujących polskich normach oraz po-
siadanych zagranicznych aprobatach technicz-
nych, takich jak niemiecki SKZ i brytyjski wRAS. 

Zakres zastosowań systemu Tweetop to insta-
lacje wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego  
i płaszczyznowego, a także ciepła technologiczne-
go oraz wody lodowej, we wszelkiego typu budyn-
kach. Rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT dedykowane 
są przede wszystkim do budowy różnych typów 
grzejników podłogowych oraz tzw. rozprowadzeń  

w instalacjach wodnych i grzewczych, podczas 
gdy przewody PE-RT/Al/PE-RT, dzięki większemu 
zakresowi średnic, pozwalają na budowę kom-
pletnych instalacji z pionami i leżakami włącz-
nie. Jest to możliwe głównie ze względu na fakt, 
iż rury PE-RT/Al/PE-RT mają zalety przewodów 
tradycyjnych (mała wydłużalność termiczna, 
brak pamięci kształtu) i tworzywowych (elastycz-
ność, niska chropowatość oraz wysoka trwałość) 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad. 
Szczególnie istotna jest tu mała wydłużalność 
termiczna, dzięki której instalacji wykonanych  
z rur tego typu praktycznie nie trzeba kompenso-
wać termicznie. Przy prowadzeniu natynkowym 
w poziomie wystarczy zadbać o odpowiedni roz-
staw punktów stałych (co 10 m), wspomaganych 
przez podpory przesuwne. 

SyStem inStalacyjny 
tweetop
Firma Tweetop istnieje na polskim rynku od 2001 roku, a od 2008 roku 
jest jedną z 4 firm w Polsce i jedyną w Szczecinie, wytwarzającą rury 
wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT. Od 2019 zakres produkcji został 
uzupełniony o rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT. Siedziba firmy mieści się  
w Szczecinie, w pieczołowicie odrestaurowanym, malowniczym 
gmachu z cegły klinkierowej z początku XX wieku, pamiętającym  
czasy świetności stoczni Vulcan, której był niegdyś częścią.  
w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest nowoczesna hala 
produkcyjna, o architekturze dostosowanej do charakteru miejsca.

http://www.instalreporter.pl
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w przypadku pionów zalecana odległość pomię-
dzy punktami stałymi to wysokość trzech kondy-
gnacji wraz z grubością stropu (razem ok. 10 m).  
w tym wypadku, należy dodatkowo zamonto-
wać bardzo dobrze skręcony uchwyt stalowy  
z wkładką gumową pod każdym trójnikiem sta-
nowiącym odejście na kondygnacje. 

Z kolei przy prowadzeniu podtynkowym lub pod-
posadzkowym, kompensacje realizujemy po-
przez układanie odcinków rur systemu Tweetop 
w izolacjach termicznych, co stanowi wystarcza-
jące rozwiązanie wydłużeń termicznych także dla 
rur typu PE-RT/EVOH/PE-RT. warto zaznaczyć, że 
jedynym akceptowalnym typem połączeń przy 
prowadzeniu instalacji w ten sposób, są połącze-
nia zaprasowywane.

Drugą istotną cechą systemów rurowych Twe-
etop jest ich trwałość oceniana na min. 50 lat, 
możliwa do osiągnięcia przy następujących pa-
rametrach pracy:
· instalacje grzewcze: temperatura 90/70°C, ciś- 
nienie 6 bar (oba typy rur) lub dla instalacji  
z rur typu PERT-Al-PERT temperatura 95°C, ciś- 
nienie 3 bar;
· instalacje wodne: temperatura 65°C z możliwym 

okresowym przegrzewem antylegionella, ciśnienie 
10 bar (rury PE-RT/EVOH/PE-RT max. ciśnienie 6 bar).

Ta szczególna cecha rur i kształtek Tweetop, pod-
kreślona jest przez udzielenie 10-letniej gwaran-
cji przez firmę, a także zapewnienia ubezpiecze-
nia systemu instalacyjnego do kwoty 4 mln PLN 
w STU Ergo-Hestia. wszelkie koszty związane  
z wydaniem polisy ponosi firma. warunkiem 
uzyskania polisy jest wykonanie robót przez fir-
mę przeszkoloną przez Tweetop oraz okazanie  

kopii dokumentów odbiorowych, w szczególno-
ści protokołu z prawidłowo przeprowadzonej pró-
by ciśnieniowej. 
 
Poza systemem instalacyjnym, Tweetop ma  
w swojej ofercie także pompy ciepła powietrze-
-woda z serii ECOHEAT, przeznaczone do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania 
budynków oraz rekuperatory serii ECOVENT 
RECU, co stanowi istotny wkład firmy w promo-
cję trendów ekologicznych w branży instalacyjnej.

Dane �rmy do stopki:

Tweetop sp. z o.o.
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin

www.tweetop.pl

Tweetop Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin

tel. 91 488 47 71, 665 123 168
biuro@tweetop.pl

www.tweetop.pl
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Klienci Tweetop mogą liczyć na wspar-
cie techniczno-handlowe, realizowa-
ne przez zespół składający się z ludzi, 
stanowiących dobrze rozumiejącą się 
grupę zawodowców, u których znajo-
mość rynku idzie w parze z gruntowną 
wiedzą o produktach. Wielu z nich pra-
cuje w branży instalacyjnej od prawie  
20 lat, co przekłada się na bardzo duże 
doświadczenie w rozwiązywaniu na-
wet najbardziej nietypowych proble-
mów. Doradztwo techniczne, szkolenia 
dla projektantów i instalatorów oraz 
wsparcie projektowe realizowane jest 
przez dział projektowo-inwestycyjny, 
gdzie zatrudnieni są fachowcy z wielo-
letnim stażem w branży instalacji ruro-
wych z tworzyw sztucznych, posiada-
jący również uprawnienia budowlane  
do projektowania instalacji. 

http://www.instalreporter.pl

