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1   TRUBKA JEDNODUCHÁ V IZOLACI 

1.1 Technický popis

Nerezová tvarovatelná trubka ke snadnému připojení slunečních kolektorů, čerpadlové skupiny, zásobníku 
apod.

1.2 Skladba celistvého potrubního systému

• nerezová tvarovatelná trubka
• izolace trubky, vyrobená z EPDM
• černý povrchu z PE, odolný UV záření

1.3 Tepelná izolace trubky jednoduché

Tepelná izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku (EPDM) s uzavřenými komůrkami, bez přídavků PVC 
a látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. Je měkká a ohebná.
Dlouhodobě snáší  teploty do 175 °C, krátkodobě do 230 °C (stagnační teploty kolektorů). 

12932

TRUBKA JEDNODUCHÁ NEREZ Rozměr Délka Kód

Trubka nerez DN16, 10 m, včetně izolace 13 mm, 4 ks matic G 3/4“, s 
měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN16 10 m 12899

Trubka nerez DN16, 30 m, včetně izolace 13 mm, 4 ks matic G 3/4“, s 
měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN16 30 m 12901

Trubka nerez DN16, 50 m, včetně izolace 13 mm DN16 50 m 12902
Trubka nerez DN20, 10 m, včetně izolace 13 mm, 4 ks matic G 1“, s 
měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN20 10 m 12903

Trubka nerez DN16, 30 m, včetně izolace 13 mm, 4 ks matic G 1“, s 
měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN20 30 m 12905

Trubka nerez DN20, 50 m, včetně izolace 13 mm DN20 50 m 12906

Trubka nerez DN16, 10 m, včetně izolace 19 mm, 4 ks matic G 3/4“, s 
měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem 

DN16 10 m 12911

Trubka nerez DN16, 50 m, včetně izolace 19 mm  DN16 50 m 12914
Šroubení 2x G 3/4“ pro trubku nerez DN16 - sada DN16 - 9644
Šroubení 2x G 1“ pro trubku nerez DN20 - sada DN20 - 9645
Držák na zeď pro trubku nerez DN16 i DN20 jednoduchou - sada 4 ks DN16+DN20 - 12932

9644 a 9645
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2  TRUBKA DVOJITÁ NEREZ VČETNĚ KABELU V IZOLACI 

2.1 Technický popis

Dvě nerezové tvarovatelné trubky s možností oddělení ke snadnému připojení slunečních kolektorů, čerpadlové 
skupiny, zásobníku apod.

2.2 Skladba celistvého potrubního systému

• 2 nerezové tvarovatelné trubky
• izolace trubky dvojité, vyrobená z EPDM
• černý povrchu z PE, odolný UV záření
• kabel pro připojení čidla, 2x0,75 mm2 , se silikonovou izolací

2.3 Tepelná izolace trubky dvojité

Tepelná izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku (EPDM) s uzavřenými komůrkami, bez přídavků PVC a 
látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. Je měkká a ohebná.
Dlouhodobě snáší  teploty do 175 °C, krátkodobě do 230 °C (stagnační teploty kolektorů). 

Trubky jsou označeny, aby se předešlo záměně výstupu a zpátečky.

LEHCE ODDNĚLITELNÉ,
NAPŘÍKLAD 
U KOLEKTORU

TRUBKA DVOJITÁ NEREZ Rozměr Délka Kód

Trubka dvojitá nerez DN16, 10 m, včetně izolace 13 mm a kabelu, 4 ks matic 
G 3/4“, s měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN16 10 m 9916

Trubka dvojitá nerez DN16, 15 m, včetně izolace 13 mm a kabelu, 4 ks matic 
G 3/4“, s měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN16 15 m 9619

Trubka dvojitá nerez DN16, 50 m, včetně izolace 13 mm a kabelu DN16 50 m 10564
Trubka dvojitá nerez DN20, 10 m, včetně izolace 13 mm a kabelu, 4 ks matic 
G 3/4“, s měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN20 10 m 9917

Trubka dvojitá nerez DN20, 15 m, včetně izolace 13 mm a kabelu, 4 ks matic 
G 3/4“, s měsíčky, těsněním a pertlovacím niplem

DN20 15 m 9620

Trubka dvojitá nerez DN20, 50 m, včetně izolace 13 mm a kabelu DN20 50 m 10565
Sada 4 ks matic G 3/4“, měsíčků s těsněním a pertl. niplem pro trubku nerez DN16 DN16 - 9644
Sada 4 ks matic G 1“, měsíčků s těsněním a pertl. niplem pro trubku nerez DN20 DN20 - 9645
Držák na zeď pro trubku nerez DN16 dvojitou - sada DN16 - 9641
Držák na zeď pro trubku nerez DN20 dvojitou - sada DN20 - 9646

9641 a 9646 9644 a 9645
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2.4 Návod na montáž
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Rozměr Délka Kód

Izolace pr.18 - tl. izolace 26 mm, s ochranou povrchu vnitřní průměr 18 mm, tl.26 mm 2m 9648
Izolace pr.22 - tl. izolace 26 mm, s ochranou povrchu vnitřní průměr 22 mm, tl.26 mm 2m 9649
Izolace pr.28 - tl. izolace 25 mm, s ochranou povrchu vnitřní průměr 28 mm, tl.25 mm 2m 9650

IDEÁLNÍ IZOLACE
PRO 
VENKOVNÍ POUŽITÍ

3.2 Tepelná izolace

Tepelná izolace je vyrobena ze syntetického kaučuku (EPDM) s uzavřenými komůrkami, bez přídavků PVC a 
látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. 
 
Dlouhodobě snáší  teploty do 150 °C, krátkodobě do 175 °C (stagnační teploty kolektorů). Je vysoce odolná vůči 
UV záření i povětrnostním vlivům a ozónu.

3 Izolace s ochranou povrchu

3.1 Technický popis

Tepelná izolace pokrytá sítí z polyesterových vláken. Povrch je vysoce odolný vůči UV záření, povětrnostním 
vlivům.
Obvykle se používá na izolace vystavené povětrnostním vlivům. Je odolná hlodavcům a možnosti okusu od 
ptáků – např. na střeše.
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