
Ha té kony szi ge te lés a csõ át tö ré sek nél
A HL Hutterer & Lechner GmbH új fej lesz té sû, hi ány pót ló ter mé ke
a HL801 csõ át tö rés-szi ge te lõ elem, amely kis át mé rõ jû csö vek át ve -
ze té sé nek ta laj víz el le ni szi ge te lé sé re al kal mas. Az új ter mék az ed di -
gi po zi tív vis  sza jel zé se ket ka pott HL800 pin ce fa li és alap la pi csõ át tö rés-
szi ge te lé sek DN110, DN125 és DN160 át ve ze tõ ele me it egé szí ti ki.
A szi ge te lõ be té te le men 4 db si ma fe lü le tû, 8-52 mm át mé rõ tar to -
mány ba esõ csõ vagy elekt ro mos ká bel ve zet he tõ át. Az alap tes tet a
bi tu men gal lér ral el lá tott HL800/160 csõ át tö rés-szi ge te lõ kész let tel
együtt kell al kal maz ni. 

REMS Nano
A REMS Nano egy kéz re ál ló, elekt ro mos csõ vá gó, rozs da men tes
acél ból O12-28 mm-ig szé na cél ból, O12-35 mm-ig réz bõl és O12-40
mm-ig több ré te gû csö vek bõl ké szült prés kö té ses csõ rend sze rek hely -
szín tõl füg get len, gyors da ra bo lá sá hoz. A DN 40-ig ter je dõ meg mun -
ká lá si tar to mány és az 1,9 kg-os súly új di men zi ó kat nyit az épít ke zé sen
és a mû hely ben tör té nõ fel hasz ná lás hoz. A csö vek da ra bo lá sa gyor san,
me rõ le ge sen, szá ra zon, kül sõ sor ja kép zõ dés nél kül tör té nik, ami ide á lis
prés kö té ses rend sze rek sze re lé se ese tén. A O12-40 mm-es meg mun -
ká lá si tar to mány hoz szük ség te len bár mi lyen be ál lí tá si mû ve let.

Pi pe life Vá kuu mos esõ víz-el ve ze tõ rend szer 
A Pi pe life Hun gá ria Mû anyag ipa ri Kft. 2009 ja nu ár já ban meg kezd te a
Pi pe life PEHD le fo lyó- és vá kuu mos csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szer for -
gal ma zá sát. A ki vá ló tu laj don sá gok kal ren del ke zõ nagy sû rû sé gû po li e-
 ti lén csõ rend szer a szé les idom vá lasz ték nak kö szön he tõ en egy aránt
al kal mas gra vi tá ci ós és vá kuu mos rend sze rek ki épí té sé re. A há ló zat ele -
mei tom pa- és elektro fú ziós he gesz tés sel köt he tõk. A kü lön le ges ki ala kí -
tá sú vá kuu mos le fo lyó fej meg aka dá lyoz za a le ve gõ bu bo ré kok rend szer -
be ju tá sát, ez ál tal a meg fe le lõ en mé re te zett csõ há ló zat tal le he tõ vé vá lik
a telt szel vé nyû áram lás. A Pi pe life a szük sé ges in for má ci ók is me re té ben
el vég zi a vá kuu mos rend szer hid ra u li kai és me cha ni kai mé re te zé sét.

Viega Pexfit Pro
A Pexfit Pro prog ram mal a rend szer gyár tó Viega egy új mû anyag csõ ve ze ték-rend szert mu tat be, amely
mind az ivó víz-, mind a fû tés sze re lé sek hez al kal maz ha tó. A ru gal mas és alak tar tó csö vek a PE-Xc anya -
gon ala pul nak. Ez az anyag kü lö nö sen hõ mér sék let- és nyo más ál ló, va la mint ér zé ket len a kor ró zi ó ra és a
le ra kó dás ra. A PE-Xc anyag ból gyár tott, 16 és 20 mm mé re tû, fle xi bi lis Pexfit Pro Plus csö vek a fû tõ test-
be kö tés ben és az ivó víz-sze re lés ben is al kal maz ha tók, mi vel oxi gén dif fú zió-men te sek. A 14-63 mm kö -
zöt ti mé re tek ben szál lít ha tó, alak tar tó, alu mí ni um erõ sí té sû Pexfit Pro Fos ta csö vek ha son ló kép pen az ivó -
víz-, va la mint fû tés sze re lé sek ben hasz nál ha tók. A Pexfit Pro csõ rend szer ezen kí vül na gyon gaz da sá go san
sze rel he tõ, mert a csõ csat la ko zá sok ös  sze pré se lé se elõtt nem szük sé ges a ka lib rá lás. Az SC-Contur-os
(biz ton sá gi kon túr) új ido mok ál tal az eset leg el fe lej tett pré se lé sek már a rend szer fel töl té sé nél és nyo más -
pró bá já nál fel tûn nek. A pré se lés után a csat la ko zá sok ga ran tál tan és tar tó san tö mö rek.
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Áp ri lis ban in dul nak a Junkers Szer vi zes Ok ta tá sai
2009-ben to vább foly ta tód nak a Junkers szer vi zes ok ta tá sok, fó kusz -
ban a füst gáz el ve ze tés, kon den zá ci ós ka zá nok, meg úju ló ener gi ák.

Szer viz tan fo lyam I. — Alap ké szü lé kek és füst gáz el ve ze tés, 
idõ pont: áp ri lis 30. (Bu da pest) 
Szer viz tan fo lyam II. — Kon den zá ci ós + pré mi um ka zá nok, 
idõ pont: áp ri lis 16. (Bu da pest) és áp ri lis 27. (Gyõr)
Szer viz tan fo lyam III. — Sza bá lyo zók és meg úju ló ener gi ák, 
idõ pont: áp ri lis 20. (Gyõr), áp ri lis 23. (Bu da pest)

Az ok ta tá sok ra je lent kez ni a www.junkers.hu weboldalon, a
Mû sza ki oldalak/Oktatások me nü pont ban le het.

York shire Tec tite Sprint 
A Tec tite el ne ve zé sû, a gyors csat la ko zós ido mok leg újabb ge ne -
rá ci ó ját kép vi se lõ „push-fit” rend szer kéz zel ös  sze tol ha tó, ké sõbb
old ha tó kö tést ered mé nyez. Ezek a fitti ngek kön  nyû, gyors és ha -
té kony meg ol dást je len te nek. Az ido mot egy sze rû en kéz zel a csõ -
re kell tol ni, és már is tö ké le tes kap cso la tot biz to sít. Nincs szük ség
nyílt láng ra, for rasz anyag ra vagy drá ga szer szám ra, ez ál tal a sze -
re lé si idõ le rö vi dí té se mel lett költ ség csök ken tést is el ér he tünk.

A Tec tite Sprint fitti ngek anya ga vö rös réz vagy vö rös önt vény,
ezért be fog la ló mé re tük ki csi, áruk ala csony. Mé ret vá lasz té kuk
10-28 mm. Hi deg és me leg vi zes rend sze rek sze re lé sé re egy -
aránt al kal ma sak, hi szen még 90 °C hõ mér sék le ten is 6 bar üze -
mi nyo más sal ter hel he tõk.

Sze ret ne Ön is Geberit „dip lo más” len ni?
A Geberit Kft. eb ben az év ben is ha vi rend sze res ség gel tart tan -
fo lya mot bu da pes ti iro dá já ban, amelynek so rán le he tõ sé get kí nál
part ne rei szá má ra, hogy meg is mer ked je nek a Geberit csõ ve ze té -
ki és sze re lé si rend sze re i vel és azok al kal ma zá sá val. 

A tan fo lyam részt ve võ i nek le he tõ sé ge nyí lik ar ra is, hogy be te -
kint se nek a szín fa lak mö gé: ho gyan is mû kö dik a Geberit, mi lyen
hát tér biz to sít ja a mi nõ sé get és meg bíz ha tó sá got a nap bár mely
idõ sza ká ban.

Ki emelt ter mé kek: Mapress prés kö té ses csõ rend szer, fal sík
elõt ti sze re lés tech ni ka, PE le fo lyó rend szer.
Hely szín: Geberit szék ház (Bp. 1117 Bu da fo ki út 97.).
A tan fo lyam a hall ga tók szá má ra té rí tés men tes. Ter ve zõk és mû -

sza ki el len õrök szá má ra az ok ta tás 1 kre dit pon tot ér. Je lent kez ni
írás ban (fa xon) vagy e-mailben a monika.sipocz@geberit.com
cí men le het a név, cég, te vé keny sé gi kör meg je lö lé sé vel, leg ké -
sõbb az idõ pon tot meg elõ zõ hé ten. Fax: (36) 1 204 4190.

2009-es tan fo lya mi idõ pont ok: áp ri lis 21., má jus 26., szep tem -
ber 8., ok tó ber 6., no vem ber 3., 24.

Für dõ szo ba bú to rok a Radeco-nál
A für dõ szo ba fõbb be ren de zé si tár gya in (mint ami lyen
pél dá ul a kád, a csap te lep, a WC vagy a bi dé is) túl a für -
dõ szo ba bú to rok azok, me lyek leg in kább hoz zá já rul nak a
he lyi ség ar cu la tá hoz, il let ve tük rö zik tu laj do no sá nak íz lé sét.
A Radeco Hun ga ry Kft. a csap te le pek, a fa jan szok és a für -
dõ szo bai ki egé szí tõk mel lett szé les vá lasz ték ban kí nál für dõ -
szo ba bú to ro kat is, me lyek kö zött a mo dern dizájnúak épp -
úgy meg ta lál ha tók, mint a le tisz tult for ma vi lá gú ak, vagy a
ré gi idõk han gu la tát idé zõk. 

A majd har minc csa lád nak és az azo kon tú li ki egé szí tõk -
nek kö szön he tõ en (me lyek több fé le mé ret ben ér he tõ k el)
min den ki kön  nye dén meg ta lál ja az el kép ze lé se i nek leg in -
kább meg fe le lõ bú tort. Tel jes kö rû ga ran cia, szer viz hát tér
és al kat rész-el lá tott ság biz to sít va.

Ki ne ve zés a Wa vin nál
A Wavin Hun ga ry Kft. be je len té se sze rint 2009. ja nu ár 1.
óta Ruppert Józsefné töl ti be a vál la lat ke res ke del mi és mar -
ke tingigaz ga tói po zí ci ó ját. Ruppert Józsefné a Wavin ma -
gyar or szá gi le ány vál la la tá nak szol gá la tá ban áll an nak meg -
ala ku lá sa óta, és az el múlt 10 év ben a Köz mû Üz let ág igaz -
ga tó ja ként te vé keny ke dett. A ma -
gyar or szá gi Wavin fo lya ma tos
fej lõ désé nek kö szön he tõ en szük -
sé ges sé vált az em lí tett ran gos po -
zí ció be töl té se, mely rõl a hol land
anya cég dön tött.

Grund fos ALPHA2 ga ran cia
A Grund fos ALPHA2 szi vat  tyú -
ra im már meg hos  szab bí tott, 5 év
ga ran ci át vál lal a gyár tó.
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