
Korrosionssikre 
rørsystemer i PEX
UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE
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Fremtiden er 
plastisk fantastisk.

Plast er et af vor tids mest fantastiske materialer og bliver benyttet til alle mulige ting 

indenfor alle mulige områder: fødevareindustrien, medico, møbler, biler, fly, cykler, 

legetøj, byggeri, osv., osv.

Et komplet rørsystem i 100% plast
Uponor er en af verdens førende producenter af komplette rørsystemer i plast. Vi 

har en omfattende forskning, og er konstant på forkant med viden om de nyeste 

materialer.

For os er det derfor ikke nogen revolution – men en evolution – når vi nu introducerer  

et komplet rørsystem i 100% plast til brug for alle typer installationer - fra stigstreng 

til tappested.

Plast er 100% korrosionssikkert
Uanset vandkvalitet - herunder højt chloridindhold – vil der aldrig opstå korrosion i 

plastsystemer.

Hos Uponor ser vi en fremtid hvor plast og kompositmaterialer ikke er alternativer til 

metal, men hvor metal efterhånden vil blive alternativer til plast og komposit.
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Brugsvand
Uponor leverer et komplet system til skjulte installationer til fordeling 

af brugsvand. Systemet bygger på det vandskadesikre rør-i-rør-princip 

(RIR) med Q&E kobling.

 

Radiator
Et system til fordeling af varme til radiatorer. Ved at kombinere rør 

og koblinger kan vi imødekomme husejernes ønsker om tryghed og 

tæthed.

Gulvvarme
Uponor er absolut førende inden for gulvvarmesystemer. Gulvvarme 

forener fordelene og sikkerheden ved vandbåret varme med gulv-     

varmens høje komfort og usynlighed.

Industri/produktion
Specialprodukter til industriel anvendelse stiller høje krav til, at rør og 

koblinger er bestandige overfor tryk, temperatur og kemikalier samt 

til materialets renhed og elasticitet. Vores PEX-rør og Q&E samlinger            

opfylder disse strenge krav.

Et komplet rørsystem til alle installationer
- fra stigstreng til tappested.
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VA-godkendelse (Danmark)

Sitac (Sverige)

Godkjenningsnemda (Norge)

Miljøministeriet (Finland)

DVGW godkendelse (Tyskland)

KIWA godkendelse (Nederlandene)

SVGW godkendelse (Schweiz)

ÖVGW godkendelse (Østrig)

WRc godkendelse (England)

Marca de Calidad, AENOR (Spanien)

L’NEC Homologation (Portugal)

NSF godkendelse (USA)

CSA godkendelse(Canada)

QAS godkendelse (Australien)

Quick & Easy 
er certificeret 
og typegodkendt 
på følgende 
markeder:

Tag godt imod den indlysende 
nye generation af brugsvands- 
og varmesystemer.

Plast- og andre kompositmaterialer er kommet for at blive, når vi taler om rør-         

systemer. De besidder en lang række indlysende fordele i forhold til brugen af metal. 

Uponors brugsvandssystem er et komplet system bestående af såvel PEX-rør som   

fittings i 100% plast. Systemet består ud over rørene af et stort udvalg af forskellige 

Q&E koblinger, der nøje er afstemt til rørene, så du hurtigt, nemt og sikkert kan løse 

alle typer rørføringsopgaver. Konstruktionen er gennemtænkt enkel – uden løse gum-

mipakninger og bevægelige dele. Resultatet er altid tætte samlinger, der holder i 

evigheder netop fordi det er et komplet system fra én leverandør.

Nye tider – nye rørdimensioner.
Hos Uponor har vi taget hul på fremtiden. Fremover vil man i stigende omfang opleve 

at rørsystemer alene produceres i internationale dimensioner (16, 20, 25 og 32 mm). 

Med Uponor brugsvandssystem i PEX er du forberedt til de nye markedsstandarder, 

som vil komme inden for ganske få år.

Q&E leveres til følgende dimensioner: 

20 mm 25 mm 32 mm16 mm
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Lille og handy værktøj 
– for hurtig og smidig samling.

Ét værktøj til alle samlinger i huset. Værktøjet til Q&E samlinger er 

ikke et presværktøj, men et ekspansions – udviklet til brug af prof-

fessionelle installatører i samarbejde med Milwaukee, en af verdens 

førende producenter af genopladelige håndværktøjer. Værktøjet 

er bygget på samme batteriplatform som Milwaukees andre værk-

tøjer.

 

Samlemetoden er enkel:
1: Q&E-ringen sættes på PEX-røret.

2:  Ekspansionshovedet føres ind i røret – og røret udvides.

3:  Niplen presses ind i røret – krympningen begynder straks.

4:  Koblingen er ”selvstrammende” takket være PEX materialets termiske 

 ”hukommelse” - og dermed 100% tæt. Koblingspunktet er stærkere end   

 selve PEX røret!

 

3.

1.

4.

2.
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Valget er let...
Uponors brugsvands- og varmesystem i PEX vejer kun en brøkdel af hvad tilsvarende 

rørsystemer i metal vejer. Det betyder ikke blot, at du undgår tunge løft. CO2 udled-

ningen reduceres ved transporten fra grossist til byggepladser og montagesteder. 

Hverdagen bliver  gjort meget lettere for alle involverede parter.
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...smidigt 
Har du først prøvet at bære 6 meter lange stålrør op på 4. sal i en etageejendom, 

ved du hvad smidighed og nem håndtering betyder. Plastrørenes smidighed og lave 

vægt løser mange problemer i forbindelse med vanskelige renoveringsprojekter, hvor 

monteringen af konventionelle rør ofte kræver omfattende indgreb og ubekvemme 

arbejdsstillinger. 

Til forskel fra en installation, hvor der anvendes traditionelle rør, kræves der her 

hverken bukkeværktøj, gevindskærer eller svejseudstyr. 

Uponor PEX rør installeres udelukkende ved hjælp af enkle men effektive håndværk-

tøjer. De ubekvemme arbejdsstillinger reduceres samtidig væsentligt.

 

...100% korrosionsfrit
Plast kan ikke korrodere! Du slipper ikke blot for at rørene f.eks. ligger i fugtige 

omgivelser og korroderer inden de bliver monteret – du undgår også fremtidige rekla-

mationer og erstatningssager fra dine kunder pga. korrosionsskader.

 

…hurtigt, billigt 
og sikkert at montere.
Effektive arbejdsprocesser er af stor betydning når man lever af at sælge sin tid!

Uponors PEX rør er nemmere at transportere, afkorte og håndtere. Samlemetoden 

er enklere, hurtigere og sikrere. Så sikker og enkel, at du også minimerer risikoen for 

fejlmontage og kostbare returbesøg hos kunden. 

Samlet set giver Uponors brugsvands- og varmesystem i PEX den bedste rentabilitet 

på tidsforbruget. 
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Uponor A/S 
Uponor VVS 
Banemarksvej 2A 
2600 Glostrup 
T +45 43 26 34 00 
F +45 43 43 10 11 
E vvs.dk@uponor.com

Som en af verdens førende 
producenter af plastrørsystemer, 
er vi godt rustet til at rådgive dig.

UPONOR BLUE SERVICE

UPONOR
ACADEMY

TEKNISK
SUPPORT

AFTER
SALES
SERVICE

Hos Uponor står hverken du eller vores produkter alene, når de har 

forladt lageret. Som ansvarlig mærkevareleverandør har vi etableret 

Uponor Blue Service. Formålet er at støtte dig og dine projekter 

i alle byggeriets faser, fra tilbudsgivning til færdig installation og 

efterfølgende ibrugtagning - med alt hvad det indebærer af råd-

givning, aftersales service og garanti.

Hos Blue Service kan du desuden være sikker på altid at komme 

til at tale med en fagligt ligesindet. Alle vore medarbejdere har en 

solid baggrund og erfaring fra VVS branchen. På den måde har vi 

de allerbedste forudsætninger for at kunne sætte os ind i og forstå 

dine problemstillinger og udfordringer – og dermed rådgive om de 

bedste løsningsmuligheder. Velkommen.
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