
Viega Pexfit Pro
Rugalmas műanyag csőrendszer 
biztonsági garanciával.
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Viega. Több, mint egy ötlet!

Családi hagyomány

A Viega név mögött egy családi vállalkozás áll, amely termék-
minőség, ügyfélközeliség, szállítási: megbízhatóság és szer-
vizminőség szempontjából kezdettől fogva a legmagasabb 
igényeket támasztja. Tehát elsősorban saját magával szemben. 
Mert egy dolog biztos: Nemzetközi sikertörténet írásához egy 
jó ötletnél többre van szükség. Nem véletlen, hogy a bátorság, 
innovációs kedv és szenvedély azok a tulajdonságok, amelyek 
több mint 100 éve jellemzőek a cégre.

Kompetencia és sokoldalúság

A Viega portfólióhoz immár 16.000 termék tartozik. Olyan ter-
mékek, amelyek nem csak a szakmában egyedülálló ajánlati 
sokoldalúságot, hanem kimagasló minőséget is képviselnek. 
Ennek oka: A Viega cégnél minden összejön: kiválóan képzett 
dolgozók, a legjobb nyersanyagok, csúcsmodern gyártóbe-
rendezések – és az öt gyártóhely Németországban és az 
Egyesült Államokban.

Módszeresen és precízen

Ehhez jön még, hogy 16.000 terméket tartunk folyamatosan 
raktáron, melyek összeállítását, kódolását, csomagolását és 
kiszállítását zökkenőmentes logisztikával valósítjuk meg. Mint 
a Viega-nál minden, ez is rendszerben történik. Mivel nem 
csak a folyamatok, hanem a termékek is egymásba kapcso-
lódnak. Ennek alapját a préstechnika képezi – a Viega számos 
innovációjának egyike. A legjobb példa az ebben a prospek-
tusban bemutatott Pexfit Pro rendszer: a műanyag csőrend-
szer, amely a szerelésbarát rugalmasságot a tökéletes bizton-
sággal köti össze. Jelszavunkhoz híven: Viega. Több, mint egy 
ötlet!
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Végre egy rendszer, amely teljesen az 
igényekhez igazodik. A Pexfit Pro-csövek 
olyan rugalmasak, mint amennyire szük-
séges, és olyan hosszú élettartamúak 
és megbízhatóak, mint ahogyan azt Ön 
elvárja. Az új polifenil-szulfon (PPSU) 
présösszekötőkkel és a bevált Viega 
vörösöntvény összekötőkkel kombinálva 
ezek szinte minden szereléshez alkalma-
sak a házban.
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Viega Pexfit Pro 
Rugalmas megoldások
az Ön ötletei nyomán

Fűtésszerelés

Szerelésbarát 
megoldások felújítások-
hoz és új építéshez. 18. oldal

Pexfit Pro

A tartósan rugalmas 
cső-a-csőben rendszer 
az emeleti szereléshez. 10. oldal

Ivóvíz-szerelés

Az ivóvíz értékes. 
Ezért: kiváló technika a 
nagyobb biztonságért 
és higiéniáért. 14. oldal

Pexfit Pro

A biztos rendszer 
sokoldalú alkalmazási 
lehetőséggel. 6. oldal
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Viega Pexfit Pro. 
A páratlan rendszer.
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Térhálósított PE-Xc

A Pexfit Pro Fosta-csövek három réteg-
ből állnak: egy PE-Xc belső csőből, egy 
alumíniumrétegből és egy fehér külső 
köpenyből. A nagy nyomás- és hőmér-
sékletállóság mellett a fizikai térhálósí-
tási eljárás, valamint a 3-rétegű felépítés 
garantálja a csövek hosszú élettartamú 
alkalmazását.

A legkisebb hajlítási sugarak esetén 

is teljesen alaktartó

A Pexfit Pro Fosta az optimális kezelhe-
tőséget nagyon nagy nyomószilárdság-
gal köti össze. A tompahegesztett alu-

míniumköpeny minimalizálja a hosszirányú 
tágulást, a csövet diffúziózáróvá teszi, és 
mindenek előtt: alaktartó. A Pexfit Pro 
Fosta egyszerűen a kívánt ívbe hajlítható 
formáját tartósan megtartja. A munka 
igazi egyszerűsítése szűk helyviszonyok 
esetén és jó alkalom az anyagmegtakarí-
tásra.

Kiváló minőségű és erősen terhelhető

A Pexfit Pro a kiváló minőségű PPSU, 
valamint nemesacél préshüvelyű idő-
tálló vörösöntvény összekötőivel győz 
meg. Fölöttébb higiénikusak, terhelhe-
tők és gondoskodnak a szerelés rendkí-
vül hosszú élettartamáról.

Térhálósított PE-Xc-cső

A fizikai térhálósodás a PE-mole-
kulaláncokat ellenállóképes 
három dimenziós ráccsá alakítja 
át és a csövet különösen stabillá 
és korrózióállóvá teszi.

A széles körű rendszer biztonsága

A biztonságos csővezeték-rendszer

A Pexfit Pro rendszer nem csak az új, 
hosszú élettartamú csövével győz meg, 
hanem az összekötők új méreteivel is. 
Így most visszamehet a 14 és 18 mm mé-
retekre a fűtésszereléshez. Ez a gyakor-
latban még inkább megfelelő lehetősé-
geket kínál – általánosan minden méreten 
át a Viega SC-Contur biztonságával.

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm
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Viega Pexfit Pro: 
Egy biztos összekötő Made in Germany.
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3 bar

Új: A központi 

tömörségvizsgálat 

SC-Contur-ral. 

Gyors és biztos!

Préselés a Viega biztonsági tényezővel

A Pexfit Pro a bevált Viega préskötési 
technikára épül. Fölénye éppúgy meg-
mutatkozik a pillanatok gyors, egyszerű 
szerelésben, mint az egyedülálló bizton-
sági tényezőben: a Viega SC-Contur-
ban (biztonsági kontúr). Ezt Ön most 
általánosan megkapja a Pexfit Pro rend-
szerrel 14–63 mm méretben a PPSU- és 
vörösöntvény összekötőkben.

Központi tömörségvizsgálat 

az SC-Contur

A Viega a piacon elsőként garantálja, 
hogy egy teljes szerelés tömörsége 
központilag ellenőrizhető a manométe-
ren, amennyiben a szerelés általánosan 
a Viega SC-Contur-ral van felszerelve. 
A központi tömörségvizsgálat nagyobb 
biztonságot és kényelmet nyújt, mivel 
az egyes présösszekötők egyébként 
szükséges szemrevételezéses ellenőr-
zése elmarad. Ha az összekötők téve-
désből nincsenek összepréselve, az 
közegkilépéshez, és ezáltal a manomé-
teren nyomáseséshez vezet.

A nedves helyett száraz tömörség- és 
terhelésvizsgálat kerül végrehajtásra, 
csökkennek a higiéniai kockázatok. Ezek 
a vezetékben álló víz által keletkeznek az 
első feltöltéstől az üzembe helyezésig 
terjedő időszakban.

Kiváló minőségű anyagok – 

a legjobb védelem a korrózió ellen

Időtálló, folyvást biztonságos és mindig 
higiénikus. A Pexfit Pro présösszekötők 
a megfelelő választás a szerelésekhez 
a víz- és fűtésszerelésben. A nagy sze-
relési biztonság és a tökéletes minőség 
itt hosszú ideig garantált. A nagyszi-
lárdságú összekötők az előreszerelt 
nemesacél préshüvellyel biztosítják az 
optimális tartófunkciót és megakadá-
lyozzák az elfordulást a préselés után.

Szabályozott betolási mélység

A présösszekötőn levő új ellenőrzőnyí-
lás által a csövek megfelelő betolása 
a préselés előtt ellenőrizhető (betolás-
ellenőrzés).

3. Préselés 

Időt és pénzt takarít meg

Gyors és biztos szerelés

A Pexfit érezhetően megkönnyíti a munkát. Különösen darabolás és szerelés 
esetén előnyös a csövek rendkívüli stabilitása, ami megkönnyíti a szerelést 
a jóminőségű présidomokhoz.

A rugalmas megoldás speciális 

felszálló vezetékek esetén

Az emeleten vált be a Pexfit Pro leghos-
szabban. Hiszen felszálló vezetékek és 
pinceelosztó esetén is hasznos a rend-
szer rugalmassága. Például, ha felújítá-
sok esetén szűk aknák vannak. Ezért 
tartoznak 63 mm átmérőig terjedő csö-
vek és présösszekötők a kiterjedt kíná-
lathoz – optimalizáltan a nagy átfolyási 
teljesítményekhez.

1. Cső darabolása 2. Idom felhelyezése
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Viega Pexfit Pro.
Ideális cső minden alkalmazásra.
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A Pexfit Pro Plus 
egyszerűen és 
gyorsan szerelhető. 
A rugalmas csövet 
ollóval vágja méretre, 
a présidomot 
he lyezze fel, majd 
préselje le.

A Pexfit Pro vakolat alatti 

csatlakozódoboz (2)

A Pexfit Pro vakolat alatti csatlakozódo-
boz egy Viega megoldás, speciálisan a 
cső-a-csőben szerelésekhez. Ez védi a 
csatlakozófelületet a vízszerelvény felé 
az építési behatások ellen és garantálja 
az épületszerkezethez csatlakozás meg-
szüntetését. Ezenkívül lehetővé teszi a 
csőcserét a csempék károsodása nélkül. 
A tökéletes kiegészítés a védőcsöves 
csőváltozatokhoz.

Ideális az emeleti elosztáshoz

A Pexfit Pro Plus-csövek tartós flexibili-
tásuk miatt a száraz építésben és az 
előfal-szerelésekben kínálják magukat. 
Gyorsan fektethetők és jó döntést je-
lentenek az ivóvíz-szereléshez.

Kétszeresen rugalmas (1)

A Pexfit Pro rendszer akkor bizonyítja 
előnyeit, ha szűk helyen kell szerelni, 
például keskeny falhornyokban vagy 
szűk előfal-szerkezetekben. A Viega még 
két csőfajta választékát is kínálja – az 
alaktsabil Pexfit Pro Fosta vagy a flexibi-
lis Pexfit Pro Plus csövet. Ez ráadásul 
még egy belül levő EVOH oxigénzárral is 
kitűnik és opcionálisan kapható védőkö-
pennyel vagy anélkül.

Két csőméret

A Pexfit Pro Plus két méretben létezik, 
16 és 20 mm átmérővel. A kombinálás 
az azonos méretű alakstabil Pexfit Pro 
Fosta-csövekkel bármikor lehetséges, 
mivel mindkét rendszerhez ugyanazokat 
az összekötőket kell használni.
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Viega Pexfit Pro Fosta. 
Flexibilis kompatibilitás.
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A Viega rendszerkapcsolat

Ha különböző anyagokat, mint például 
vörösrezet, vörösöntvényt, nemesacélt 
vagy műanyagot kell kombinálni, lennie 
kell egy praktikus megoldásnak. A gaz-
daságos és biztos teljes megoldáshoz a 
Viega rendszerkapcsolat a termékeket 
egy kézből kínálja.

Minden az átmenet kérdése

Számos préscsatlakozós Pexfit Pro-
összekötő teszi lehetővé a gyors, egy-
szerű átmenetet a fém csővezetékek-
hez. Átmenetek Prestabo, Sanpress, 
Sanpress Inox, Profipress vagy más 
Viega rendszerekre ráfordítás nélkül le-
hetségesek. Ám az átmeneti idomok 
többet képesek megkönnyíteni, mint 
csak a munkát. Teljes biztonságot is kí-
nálnak. A pontosan egymásra hangolt 
méretek, valamint a Viega rendszerga-
rancia és az SC-Contur széles körű 
védelme által. Így szabadon lehet vá-
lasztani a bevált anyagok között, semmi

nem korlátoz. A kiterjedt Viega összekö-
tő-termékválaszték az ivóvíz- és fűtész-
szereléshez itt állandóan minden köve-
telménynek eleget tesz.

Átmeneti idom Bedugóidom

Minden átmenethez a megfelelő összekötő
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Legtisztább minőség: 
Viega Pexfit Pro. Az ivóvíz-szereléshez.

A legnagyobb nyomás- és 

hőmérsékletállóság

Nincs lerakódás általi 

keresztmetszetcsökkenés

Kiváló minőségű PPSU összekötő 

előszerelt nemesacél hüvellyel

A Viega SC-Contur biztonsága
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A javasolt csatlakozási módok

Ivóvíz-vezetékek esetén érvényes, hogy 
el kell kerülni a stagnálásokat. Ezért a ja-
vaslat: A rendszeres vízfogyasztás nélkü-
li vételezési helyeket kör- vagy soros ve-
zetékekként kell kivitelezni.

Soros vezeték

A csekély csőigény, a gyors szerelés és 
a kedvező vízcsere e csatlakozási mód 
mellett szól. A cső az egyik vételezési 
helytől a következőkhöz fut, amelyek 
részben kettős csatlakozás kivitelűek. A 
soros vezeték mindig akkor kifogástalan 
higiéniailag, ha a leggyakrabban hasz-
nált vételezési hely a sor végét jelenti.

Körvezeték

Itt a vezeték visszavezetésre kerül az utol-
só vételezési szerelvénytől az elosztóhoz. 
Előnyök: optimális vízcsere, egyenletes 
nyomáseloszlás, valamint csekély nyo-
másveszteség.

Soros vezeték Körvezeték

Ivóvíz-higiéniára vonatkozó 

követelmények

Az ivóvíz legfontosabb élelmiszerünk. 
Ezért a csővezeték-rendszerekre vonat-
kozó mikrobiológiai, kémiai és fizikai kö-
vetelmények tovább szigorodtak. Az ivó-
víz minőségének minden egyes vételezési 
helyen garantáltnak kell lennie. A szere-
lők, tervezők és üzemeltetők kötelezett-
ség alatt állnak és különösen középületek 
esetén kell vigyázniuk a követelmények 
betartására.

A Viega ivóvíz-szakértelem

Ha ivóvízről van szó, csak a kiváló minő-
ségű rendszerek nyújtanak maximális 
biztonságot. A Pexfit Pro Fosta- és Pexfit 
Pro Plus-csövek korlátozás nélkül alkal-
masak az ivóvíz-szerelésben történő al-
kalmazásra. Ezek higiénikusak, és több, 
mint megfelelnek a törvényi rendelkezé-
seknek, hasonlóképpen, mint a Viega 
présösszekötők.

Előfal-szerelések-

hez tökéletes

A Steptec, 
Viega Eco Plus vagy 
Viega Mono előfalas 
rendszereknél – 
Pexfit Pro-csövek 
megtalálják a 
helyüket. A könnyű 
alakíthatóság és 
a kiváló alakstabilitás 
következtében 
jelentősen egyszerű-
sítik a szerelést 
és mindent nyújtanak, 
ami a modern 
ivóvíz-szerelésektől 
elvárható.
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Viega Pexfit Pro. 
Könnyen szerelhető emeleti installáció.
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A Pexfit Pro szerelési egység: 

változtatható csatlakozófelület 

minden beépítési helyzethez (1)

A Pexfit Pro szerelési egységek a falba 
vagy a fal elé szerelhetők. A rögzített 
méret fokozatmentesen állítható be 
80–200 mm között és ugyanolyan sok 
tervezési szabad teret kínál, mint a hozzá 
tartozó rögzítőkészlet. Nagy rugalmas-
ságú műanyag hangelnyelők egészítik ki 
a rendszert. Ezektől remélhető a szük-
séges hangcsökkentés és ezzel az op-
timális lakókomfort. Minden beépítési 
helyzet lehetséges: a falra szerelés is. 
Ha egy ivóvíz-szerelést utólag körül kell 
falazni, ehhez a fali tartók optimálisan 
behelyezhetők.

Optimális az aknaszerelésekhez

Ha túl szűk a hely, pl. Steptec-akna-
konstrukciókban, a Pexfit Pro Fosta és 
Pexfit Pro Plus a rugalmasságon kívül 
mindig igazolja a nagy szerelési kényel-
met is. Rátolás, préselés, kész. A présido-
mok gyorsítják a szerelést, a korrózióálló 
PPSU-elosztók pedig a biztonságról és a 
higiéniáról gondoskodnak.

Fali korongok minden beépítési 

helyzete (2)

A széles Pexfit Pro-választékot egyes és 
kettős fali korongok egészítik ki.

Vakolat alatti csatlakozódoboz (3)

A Pexfit Pro vakolat alatti csatlakozódo-
boz egy Viega megoldás, speciálisan a 
cső-a-csőben szerelésekhez. Ez védi a 
csatlakozófelületet a vízszerelvény felé 
az építési behatások ellen és egyszerű 
csőcserét tesz lehetővé a csempék ká-
rosodása nélkül.
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1

Viega Pexfit Pro. 
Az optimális fűtőtest-csatlakozás 
felújítások és új építés esetén.
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Fűtésszerelésre vonatkozó 

követelmények

A rugalmas és egyidejűleg alaktartó 
Pexfit Pro-csőrendszer fűtésszereléshez 
is alkalmas. Optimális átmenetekkel, 
hollandikkal és különböző szigetelési 
változatokkal általánosan alkalmazható 
a fűtésszerelésben, és itt minden fűtő-
berendezéssel és fűtőtesttel kombinál-
ható.

Felújítás téma

A régiből újat készít. A legjobban sok 
ráfordítás és költség nélkül. Felújítások 
esetén a probléma gyakran a nehezen 
hozzáférhető szerelőaknákban és hiá-
nyzó helyeken áll fenn. A Viega-tól szár-
mazó innovációk könnyedséggel és 
roppant flexibilitással birkóznak meg 
ezekkel a kihívásokkal.

Új építés téma

Az új építés munkáinál a Pexfit Pro rend-
szer kihasználhatja számtalan lehetősé-
gét. Tökéletesen a modern igényekhez 
került kialakításra, könnyen feldolgoz-
ható és hosszasan bővíthető. Így hozzá-
járul, hogy minden épület tartsa műsza-
kilag azt, amit építészetileg ígér.

Pexfit Pro-fektetés esztrichben (1)

A fűtésvezetékek esztrich konstrukciók-
ban való fektetése esetén van a Pexfit 
Pro rendszer elemében. A kiváló minősé-
gű műanyagcső közvetlenül a tekercsből 
fektethető, kézzel teljesen kívánság sze-
rint hajlítható és a legkisebb sugarak 

esetén is megtartja alakját. A fűtésszere-
lésben való alkalmazás céljára a Viega 
két előszigetelt csőváltozatot kínál. Ter-
mészetesen a mindenkori követelmények 
szerint – pontosan úgy, ahogy az a Viega 
cégtől elvárható.

Rugalmas fűtőtest csatlakozás (2)

Az előszigetelt nemesacél fűtőtest csat-
lakozóblokkal pl. törülközőszárítók hely-
takarékosan szerelhetők fel mindenütt a 
fürdőszobában. Ehhez a blokk rögzítőle-
mezek segítségével biztonságosan rög-
zíthetők – pontosan abban a magasság-
ban és helyen, ahol a fűtés számára 
tervezték.

Előszigetelt Pexfit Pro 

keresztező T-idom (3)

A Viega keresztező T-idom elkerüli a cső-
vezetékek átugrását. Célzottan az új épí-
tésben felmerülő követelményekhez ke-
rült kifejlesztésre. Vezetékek egyszerű 
keresztezéséhez a megfelelő felépítési 
magasság megtartása mellett. Szigete-
lődobozzal együtt.

Easytop rendszerelzáró szelepek (4)

Mostantól egy további innováció gazda-
gítja a megbízható Easytop-családot: 
rendszer-golyóscsapok Pexfit Pro-csat-
lakozással 16–63 mm közötti méretek-
ben. Integrált SC-Contur-os közvetlen 
préscsatlakozóval rendelkeznek és töké-
letesen használhatók elzáró szerelvény-
ként.
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Viega présszerszámok. 
A technika, 
amely mindent összeköt.
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rűkkel érik el, kombinálva a 180°-ban 
elfordítható présfejjel a 12–108 mm kö-
zötti méretekhez. Kiváló ár-teljesítmény 
arányuk a csekély karbantartási ráfordí-
tásban is megmutatkozik. Szervizellenőr-
zés csak 32 000 préselés után esedékes.

Kicsi, könnyű, rugalmas: 

az új Viega Pressgun Picco

A név ennél a présszerszámnál fogalom. 
A Viega Pressgun Picco 40 mm-ig terje-
dő méretekhez a különösen kis gyártási 
méretekkel és a csekély 2,5 kg önsúllyal 
tűnik ki. A 180°-kal elfordítható présfejjel 
rugalmasan alkalmazható. A praktikus 
Picco-koffert présgéppel és három prés-
pofával szállítjuk. Bővítésként további 
préspofák helyezhetők el.

A Viega présszerszámai a legkemé-
nyebb munkakörülmények közötti minő-
ségükkel bizonyítanak. TÜV-ellenőrzött 
biztonságtechnikájukkal a legmegbíz-
hatóbbak és ezzel a legsikeresebbek 
közé tartoznak Európában. Ezenfelül 
hosszú szolgálati élettartam garantálja 
a kiemelkedő gazdaságosságot.

Könnyű, praktikus, gyors: 

Viega Pressgun

A Pressgun 4E és Pressgun 4B szerszá-
mokkal Ön a legmagasabb szintű prés-
szerszámokkal rendelkezik. Könnyebben, 
gyorsabban és egyszerűbben kezelhetők. 
A 4B akkumulátoros gép (18 V) csúcsmo-
dern lítium-ion akkumu látorral rendelkezik 
és a 4E elektromos változathoz (230 V) ha-
sonlóan a 12–108 mm közötti méretekhez 
van kia lakítva. Mindkét gép minden Viega 
préspofával kompatibilis és a kb. 3 má-
sodperces préselési idővel kategóriájuk-
ban a leggyorsabbaknak számítanak. Az 
egyedülálló rugalmasságot a Viega prés-
szerszámok a csuklófunkciós présgyű-

Viega csővágó műanyag csövekhez. 
Két méretben kapható: 14–40 mm és 25–63 mm 
közötti méretekhez.

Könnyű préselés csekély súly mellett: 
a Viega kézi présszerszám 14–25 mm közötti 
méretekhez.
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Viega Pexfit Pro. 
Termékek egyetlen pillantásra.

A Pexfit Pro-választék egyes elemeinek 
következő áttekintése igazolja konkré-
tan a sokféle alkalmazást. A megadott 
modellszám az idomok és alkatrészek 
kialakítását definiálja.

További részletes információkat a termék-
katalógusban levő modellszám-jegyzék-
ből kaphat.
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4705
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4703
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Viega Kft.
1025 Budapest
Szépvölgyi út 146.
Tel.: 1 345 04 95
Fax: 1 345 04 96
www.viega.hu
info@viega.hu
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