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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς  υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

pex-c cross linked polyethylene pipes

ΑΚΤΙΝΟΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PEX-c

15 x 2.5
16 x 2.0
18 x 2.0
18 x 2.5
22 x 3.0
28 x 3.0
32 x 3.0
40 x 3.7
63 x 5.8
75 x 6.8

15 x 2.5
16 x 2.0
18 x 2.0
18 x 2.5

Συσκ. (m)

Συσκ. (m)

Τιμή/m €

Τιμή/m €

Διάσταση

Διάσταση

100
100
100
100
100
50
50
50
50
50

50
50
50
50

Χρώμα

Χρώμα

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10 DIN 16892,  DIN 4726/4729, ISO 13479,  DVGW, DAS

Μαύρο

Κόκκινο 
ή Μπλε

HEIZTECH PEXGOL - Γυμνοί Pex-C σε κουλούρα

HEIZTECH PEXGOL - Pex-C σε κουλούρα 
Επενδεδυμένοι με Σπιράλ από PE

16 x 2.0
18 x 2.0

Συσκ. (m) Τιμή/m €Διάσταση
100
100

Χρώμα

Κόκκινο

HEIZTECH PENTAGOL - Γυμνοί σωλήνες Pex-C, 
5 Στρωμάτων με Φράγμα Οξυγόνου σε κουλούρα

Κουλούρες 200, 300, 500 μέτρων διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας

Κουλούρες 200, 300, 500 μέτρων διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.
Διαθέτουν εσωτερικά το φράγμα οξυγόνου EVOH που χρησιμοποιείται
και στην βιομηχανία τροφίμων για την σταγενοποίηση των συσκευασιών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

25
28
30

Διάσταση Τιμή €

Σπιράλ προστασίας για σωλήνες

Η δικτύωση των σωλήνων HEIZTECH PEXGOL για τις διατομές μέχρι Φ22 γίνεται με τη μέθοδο -c- με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων ενώ 
για μεγαλύτερες διατομές γίνεται με την μέθοδο -a- των υπεροξειδίων κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

Και στις δύο μεθόδους δικτύωσης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παρθένο πολυαιθυλένιο (PE) όχι απλά υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
αλλά και υψηλού μοριακού βάρους (HMW) με αποτέλεσμα τα μόρια του παραγόμενου σωλήνα να έχουν μια τρισδιάστατη δικτύωση 
που τον καθιστά εξαιρετικά σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 50 έτη.

• Κατάλληλος για πόσιμο νερό, πιστοποίηση κατά DVGW και DAS.
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια του δικτύου σε περίπτωση σεισμού.
• Αντοχή στη διάβρωση, κατάλληλος για μεταφορά χημικών.
• Υψηλότατη αντοχή στις κρούσεις, μηδενικές φθορές και ασφαλείς 
εγκαταστάσεις.

• Χαμηλή πτώση πίεσης εξαιτίας του πολύ μικρού 
συντελεστή τριβής στο εσωτερικό του σωλήνα.
• Απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσμενείς συνθήκες πίεσης 
και θερμοκρασίας.
• Υπερκάλυψη των απαιτήσεων που θέτουν τα πρότυπα 
DIN 16892, DIN 4726/4729, ISO13479.

Athanassios
Line
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Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

heiztech pentagol: 5 layers composite 
with oxygen barrier (pex-evoh-pex) for  floor heating

HEIZTECH PENTAGOL: 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
(PEX-EVOH-PEX) ΓΙΑ  ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

17 x 2.0

Συσκ. (m) Τιμή/m €Διάσταση

300 / 500

Χρώμα

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10 DIN 16892/3,DIN53479,DIN  4726,DIN 52612,ISO 17455

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

PENTAGOL

Κόκκινο 

Η ιδανική λύση για την ενδοδαπέδια θέρμανση

Ο σωλήνας HEIZTECH PENTAGOL αποτελείται από: δύο στρώματα δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και υψηλού μοριακού βάρους (HMW) 
δύο στρώματα συγκολλητικού υλικού και ένα στρώμα φράγματος οξυγόνου (που 
βρίσκεται στο μέσο του σωλήνα).  Το υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο 
σταθεροποιείται με πρόσθετα υψηλής ποιότητας, τα οποία προσδίδουν στο σωλήνα 
εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες γι’ 
αυτό και την κάνουν ιδανική για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.  

Το στρώμα EVOH καλύπτεται εξωτερικά με ένα στρώμα Pex-c για προστασία από 
κτυπήματα και γρατζουνιές κατά την τοποθέτηση.   
Τέλος το εσωτερικό στρώμα Pex-c εγγυάται την καλύτερη κυκλοφορία του υγρού με 
τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης και τη μηδενική επικάθιση αλάτων.

• Μικρή ακτίνα καμπυλότητας.
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95οC.
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6bar.
• Υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό υψηλής 
θερμοκρασίας και πίεσης.

• Μικρή πτώση πίεσης.
• Πολύ λεία επιφάνεια.
• Άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες.


