
Όλοι οι τύποι σωλήνων της GOLAN PLASTICS διαθέτουν 
πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται 
από τις ευρωπαϊκές νόρμες και έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
μεγάλα έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.
Η Novart έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων τής 
GOLAN PLASTICS για την ελληνική αγορά και τα Βαλκάνια με 
την εμπορική ονομασία HEIZTECH.

Όλοι οι σωλήνες HEIZTECH υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από 
διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα και εργαστήρια.

To εργοστάσιο της GOLAN PLASTICS πραγματοποιεί εξαγωγές 
σε 40 χώρες παγκοσμίως και είναι το μοναδικό εργοστάσιο με 
επιταχυντή στις εγκαταστάσεις του για τη δικτύωση του 
σωλήνα PEX-c.

Όλοι οι τύποι σωλήνων HEIZTECH διατίθενται πλέον και με 
φράγμα οξυγόνου, έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, 
και χρησιμοποιήθηκαν σε έργα υψηλών απαιτήσεων και 
μεγάλου βαθμού δυσκολίας χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε  
πρόβλημα.

Η GOLAN PLASTICS είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEX-a/PEX-c) 
παγκοσμίως από το 1976. Παράγει όλη την γκάμα των δικτυωμένων σωλήνων πολυαιθυλενίου αλλά και πλήρη γκάμα 
πολυστρωματικών σωλήνων για πολλές εφαρμογές και είναι το μοναδικό εργοστάσιο που μπορεί να κατασκευάσει 
σωλήνες Pex-a μεγάλων διατομών μέχρι και Φ710.

Η AΡΙΣΤΗ PEX ΛYΣΗ 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔHΠΟΤΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓH

Η ΙΔΑΝΙΚH ΛYΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΑΠEΔΙΑ 
ΘEΡΜΑΝΣΗ

Η ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚH ΛYΣΗ 
ΜΕ «ΘΩΡAΚΙΣΗ» ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH 
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚH ΛYΣΗ 
ΜΕ «ΘΩΡAΚΙΣΗ» ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ

Πιστοποιήσεις:

https://www.youtube.com/watch?v=dLakme-LDHU


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

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (PEX-EVOH-PEX)

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ10

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

9Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.

Ετοιμοπαράδοτο Κατόπιν παραγγελίας

Διάσταση

HEIZTECH PENTAGOL

• Μικρή ακτίνα καμπυλότητας
ο• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95 C

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6bar
• Υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης

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

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 στον σωλήνα 
εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και άριστες 
ηχομονωτικές ιδιότητες, γι’ αυτό και τον καθιστούν ιδανικό για 
εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.  

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

Χρώμα Συσκ. (m) Τιμή/m €

16 x 2.0

17 x 2.0

100

300/500

Κόκκινο

Κόκκινο


