Viega Prestabo
Horganyzott acélból –
15 és 108 mm között
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Viega. Több mint egy ötlet!

Családi hagyomány
A Viega név mögött egy családi vállalkozás áll, amely
kezdettől fogva a legmagasabb igényeket támasztja:
a termékminőséggel, az ügyfelekhez való közelséggel,
a szállítási pontossággal és az erős szervizzel szemben.
Tehát elsősorban saját magával szemben. Mert egy biztos: Egy jó ötletnél többre van szükség ahhoz, hogy egy
cég nemzetközi sikertörténetet írhasson. Nem véletlenül
a bátorság, a megújulás fölötti öröm és a szenvedélyesség azok a tulajdonságok, amelyek több mint száz éve
rányomják bélyegüket a cégre.
Hozzáértés és sokféleség
A Viega portfóliójához időközben 14 ezer termék tartozik. Olyan termékek, amelyek nem csupán az ágazatban
egyedülállóan széles kínálatot testesítenek meg, hanem
kimagasló minőséget is. Az ok: A Viega cégnél minden
összejön: kiváló képzettségű munkatársak, a legjobb
nyersanyagok, rendkívül korszerű termelőberendezések
– s mindez öt németországi és USA-beli telephelyen.
Rendszerezett és precíz
Ehhez jön még, hogy a 14 ezer termék folyamatosan raktáron van, és a rendeléseket simán működő logisztikával
állítják össze, kódolják, csomagolják és küldik el. E mögött rendszer van, mint mindenben a Viega cégnél.
Hiszen nemcsak a folyamatok, hanem a termékek is
összekapcsolódnak egymással. Ennek az alapját a préstechnika képezi, egy a Viega sok innovációja közül. Legjobb példa erre az ebben a prospektusban bemutatott
Prestabo: egy bevált rendszer, amely az új XL méretekkel még több lehetőséget kínál fel Önnek. Hűen a mottóhoz: Viega. Több mint egy ötlet!
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Nagyobb változatosság.
A Prestabo XL
rugalmasabbá teszi Önt
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A Viega Prestabo rendszerét a szakemberek nagyfokú megbízhatóságáról és biztonságáról ismerik. Most a
kívül horganyzott acélból készülő
présrendszer a 64 mm és 108 mm
közötti XL méretekben is kapható.
Ezzel hiánytalan, egy rendszerből
álló, komplett idomválaszték áll rendelkezésére olyan létesítmények
megvalósításához, mint iskolák, kórházak, idősek otthonai vagy ipari
objektumok, valamint szociális lakások építéséhez. Változatokban
bővelkedő a fűtési rendszerekhez,
rugalmas a préslevegős berendezésekhez, biztonságos a hűtőkörökhöz.

64 mm – a különleges méret
A Viega a Prestabo XL rendszert
64 mm-es méretben kínálja. Előny az
Ön számára: Ha 54 mm túl kevés, de
76,1 mm túl sok, akkor ez a nagyság
érzékelhetően kisebb költségekkel
jár, egyben csökkenti a szerelés
helyigényét is.
Egyébként: A Viega présszerszámokkal (32 kN) természetesen a
Prestabo XL minden mérete is másodperces gyorsasággal összepréselhető, és tartósan biztos.

Döntés a gazdaságos megoldás mellett:
A Prestabo XL 64 mm-es méretben is kapható.
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Optimális biztonság.
Prestabo a fıtésszereléshez

A Viega a Prestabo szereléséhez
maximális komfortot és nagyfokú
biztonságot szavatoló munkaeszközöket fejlesztett ki. A hántoló szerszámmal a csövek fehér polipropilén
burkolatát távolíthatja el falon kívüli
szereléshez. A Viega présszerszámokkal pedig másodpercek alatt
biztos kötéseket létesíthet.

Viega hántoló szerszám a fehér Prestabo külső
csőburkolat eltávolításához.
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A 15 és 35 mm közötti méretekhez: csuklós
préspofa szabadalmazott csuklófunkcióval és
öt présgyűrű.

Teljes program a fűtésszereléshez:
A Prestabo egyénileg alkalmas méreteket kínál Önnek nagy és kis objektumok számára. A présidomok és
csövek a 15, 18, 22, 28, 35, 42 és
54 mm-es rendszerméretekben kaphatók – ezekben a méretekben ezenfelül fehér polipropilénnel burkolt
csövek is kaphatók falon kívüli szerelésre. A programot 64,0, 76,1, 88,9
és 108,0 mm-es méretű présidomokkal és csövekkel a Prestabo XL teszi
teljessé.
A Prestabo az anyagára nézve is
valódi nagyságról tanúskodik. A kívül
horganyzott acél pontosan azt a
tartós megbízhatóságot szavatolja
Önnek, amelyet Ön az épületgépészetben kíván.

technológia, ergonómikus szempontból kedvező kialakítású pisztolyforma és kisebb súly jellemzi azt a
technológiát, amely iránymutatónak
számít az épületgépészetben. A
Pressgun 4B és a Pressgun 4E könynyedén kezelhető egy kézzel, és teljes 180°-ban elforgatható présfejjel
van felszerelve.
XL formátumú, maximális rugalmasságot garantál a szabadalmazott
csuklófunkciójú csuklós préspofa és
a négy présgyűrű (64,0, 76,1, 88,9 és
108,0 mm-es méretben). Az összepréselés ezekkel szinte minden szögben lehetséges. Ez bonyolult helyviszonyok mellett megkönnyíti a
munkáját.

Összepréselés még nagyobb
komforttal
A Viega présszerszámok legújabb
generációja nagyobb komfortot nyújt
Önnek a préselésnél, mint korábban
bármikor: innovatív akkumulátor-
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A vízvezetékrendszerekkel való öszszetévesztés elkerülése érdekében
a Viega a Prestabo rendszernél egyértelmű jeleket alkalmaz: piros
négyszöget az „Ivóvízvezetékekhez
nem alkalmas!“ Viega jellel, az
SC-Contur (biztonsági kontúr) piros
jelölését a présidomokon, valamint
a piros vonást a csöveken és a polipropilén burkolatokon. A védőkupakok, amelyek biztosítják a csöveket

szállítási sérülésekkel szemben,
szintén pirosak, ugyanúgy, mint
a matricák jelölése a világospiros
Prestabo csomagolásokon.

Viega Prestabo:
Csövek és présidomok kívül
horganyzott acélból (St 37/2).
Egyértelmű jel a biztonságért:
A Prestabo összes présidomán, csövén és
csomagolásán rajta van az
„Ivóvíz-vezetékekhez nem alkalmas!“ Viega jel.

Fehér polipropilén burkolatú
csövek falon kívüli szereléshez.
A Viega SC-Contur nyújtotta
biztonság az összepréselésnél.
Összepréselés valamennyi Viega
présszerszámmal.
Átfogó Viega rendszerszavatosság.
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Összetéveszthetetlenül biztos.
Piros jelölés és SC-Contur

SC-Contur minden mérethez
Az eddigi méretekkel megegyezően
a Prestabo új XL méretei is
rendelkeznek a Viega SC-kontúrral.
Ez könnyűvé teszi az Ön számára,
hogy felismerje a le nem préselt kötéseket. Amikor a berendezést feltöltik
vízzel, az 1,0 és 6,5 bar közötti nyomástartományban a le nem préselt
kötéseknél láthatóan víz lép ki.

A Viega garantálja Önnek az
SC-Contur kifogástalan működését.
Préselve a kötés tartósan biztos
és tömör – ez a megbízhatóság milliószor bebizonyosodott.
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Tipikusan Viega.
Használja ki a rendszerelŒnyöket
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A Prestabo rendszert fűtőberendezések, zárt hűtőkörök és préslevegős
berendezések létesítményekben való
gazdaságos, biztonságos beszereléséhez fejlesztették ki. A csövek,
présidomok és a rendszer minden
többi eleme pontosan össze van
hangolva egymással.
Egy további előny a biztonság terén
az Ön számára: Ha a Viega présszerszámokkal végzi a préselést,
élvezi az átfogó Viega rendszerszavatosság biztonságát.

Kazánbekötés: Előre- és visszatérő vezeték
Prestabo rendszerrel és Easytop gömbcsapokkal. Gázbekötés Profipress G rendszerrel.

A Prestabo a sokoldalúság a fűtésszerelésben.
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HU 623 531-524.01-9/07-23249 A változtatás joga fenntartva.

Viega Kft.
1025 Budapest
Szépvölgyi út 146.
Tel.: 1 345 04 95
Fax: 1 345 04 96
www.viega.hu

