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Pipelife csőrendszerek és megoldások a házépítésben

1. Bemutatkozás 

A Pipelife Hungária Magyarország 
legnagyobb múltú műanyag cső-
gyártó vállalata és a 27 országban 
működő Pipelife Csoport tagja. Ter-
mékeinket széles körben használják 
a közmű építésben és az épületgé-
pészetben. 
Legfontosabb erőforrásaink az itt 
dolgozó emberek. Szaktudásuk, 
szakmai hozzáértésük és hatékony 
munkájuk biztosítja azt a magas 
szintű szolgáltatást, amellyel partne-
reinket kiszolgáljuk. A minőség és az 
innováció iránti elkötelezettségünket 
mutatja, hogy cégünk Radopress 
termékcsaládja 2014-ben elnyerte a 
Magyar Termék Nagydíjat.
Ez a bemutatkozás áttekintést ad 
a családi ház építéshez felhasz-
nálható csőrendszereinkről és más 
termékeinkről.

2. Épületen kívüli cső-
rendszerek és megoldá-
sok

Az épülten kívüli csőrendszerek 
biztosítják a ház és a közmű rend-
szerek közötti összeköttetést. Ezek 
a földbe fektetett megoldások látha-
tatlanul végzik a dolgukat az épület 
teljes élettartama alatt és a követke-
ző feladatokra biztosítatanak megol-
dásokat.

2.1 Ivóvíz

• PE víznyomó vezeték az utcai ivó-
víz gerinc vezeték és a ház közötti 
kapcsolat megteremtésére, 

 
• műanyag vízóra akna a mérő elhe-

lyezésére.

2.2 Szennyvíz

• KG PVC csatornacső rendszer a 
szennyvíz elvezetésére,

 

• PRO akna család a szenny- és 
csapadék csatorna tisztítási és ut-
cai közmű csatlakozási pontjainak 
kialakításához.

 

2.3 Talajvíz

Bordázott PVC dréncső a talajvíz 
vonal menti összegyűjtésére és el-
vezetésére, annak szintjének csök-
kentésére.

 

2.4 Csapadékvíz

STORMBOX csapadékvíz szikkasz-
tó rendszer az esővíz helyben törté-
nő elszikkasztására. A LEGO szerű-
en egymáshoz illeszkedő elemekből 
bármilyen térfogat kialakítható. Az 
optimális méretet és elrendezést 
munkatársaink saját méretező prog-
ramunk segítségével határozzák 
meg.
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3.4.1 Padlófűtés

A csöveket egy tűzőgép segít-
ségével, egy hőtükör fóliával 
ellátott, üvegszál erősítésű (po-
lisztirol) rendszerlemezre rög-
zítjük. Ez gyors és hatékony 
szerelést tesz lehetővé. Nincs 
szükség acélhálóra, nincs lassú 
és fáradságos kötözés valamint 
megkarcolt ajtótokok.

3.4.2 Vakolatos fal- és 
mennyezet fűtés-hűtés

A felületfűtések komfortjának 
és gazdaságosságának titka az 
alacsony vízhőmérséklet, ami-
re a nagy felületek használata 
révén nyílik lehetőség. Vakolt 
felületek esetén a 10mm-es, öt-
rétegű, oxigén diffúzió mentes 
falfűtés csövek -  a falra erősí-
tett sínekbe pattintva - a vako-
latban helyezkednek el. Sugárzó 
fűtés lévén (a meleg vagy hideg 
bármely irányba terjed) a fal és 
a menynyezet is bátran választ-
ható.

3. Épületen belüli cső-
rendszerek és megoldá-
sok

3.1 Lefolyó rendszer

• KA PVC tokos lefolyó rendszer
 

• MASTER 3 PP tokos, zajcsilla-
pított lefolyó rendszer

• PE tompahegesztett lefolyó 
rendszer

 

3.2 Vízellátás

RADOPRESS préskötéses, öt-
rétegű, alubetétes csőrendszer 
hideg és melegvízhez. 

3.3 Medence gépészet

PVC nyomó csőrendszer ragasz-
tott  kötésekkel, kiváló vegyszer-
állósági tulajdonságokkal.

 

3.4 Fűtés-hűtés

A Pipelife termékkínálatában 
megtalálhatók a radiátoros fű-
tés kialakításához szükséges 
elemek, de többféle felületfűtési 
megoldást is kínálunk.
A legjobb komfortot biztosító, 
gazdaságosan működtethető fe-
lületfűtési változataink a követ-
kezők:
• padlófűtés
• vakolatos fal- és mennyezet fű-

tés-hűtés
• gipszakarton paneles fal- és 

mennyezet fűtés-hűtés
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A mai, modern, jól hőszigetelt 
épületek bármelyik felülettel ön-
állóan is fűthetők, de a legkelle-
mesebb belső közérzet a pad-
lófűtés és fal- vagy mennyezet 
együttes használatával érhető 
el. 

3.4.3 Gipszkarton pane-
les fal- és mennyezet fű-
tés-hűtés

Ennél a szerelési módnál a 
15mm vastag gipszkarton fűtő- 
hűtő panelek kerülnek a falra 
vagy mennyezetre. A panelba 
integrált 10mm-es csövek telje-
sen beágyazottak a jobb hőát-
adás érdekében. A panel hátsó 
oldala üveghálóval erősített. 

 
A rendelkezésre álló fal vagy 
mennyezet felületet négy külön-
böző panel mérettel tudjuk le-
fedni.

A fűtőpanelek a megszokott mó-
don, a gipszkartonozás szabá-
lyai szerint szerelhetők.
 

Fontos tudni, hogy a Pipelife ter-
vezési szolgáltatása keretében, 
az optimális és leggazdaságo-
sabb működés érdekében lemé-
retezi fűtési-hűtési rendszerét, 
elvégzi a szükséges felület és 
panel kiosztásokat és a rend-
szer megépítéséhez alkalmas 
tervet készít. 

 
A megfelelő alapadatok rendel-
kezésre állása esetén a terve-
zés ingyenes.

3.4.4 Szabályozó rendszer

A fűtési-hűtési rendszer meg-
felelő működése a szabályozó 
rendszeren múlik. 
A Pipelife kínálatában minden 
szabályozási feladatra tudunk 
megoldást kínálni legyen az egy-
szerű fűtési rendszer vagy „okos 
ház”, családi ház vagy több szin-
tes középület. Három szintű kí-
nálatunkból minden esetben ki-
választható a megfelelő árú és 
tudású konfiguráció.

4. Raktáráruházaink

Pipelife Hungária
Műanyagipari Kft.

4031 DEBRECEN,
Kishegyesi út 263.
Tel.: (06)-(52)-510-730
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e-mail: iroda@pipelife.hu
http://www.pipelife.hu
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