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Uponor – sadarb¥ba ar profesionÇ∫iem

uponor tur savus solījumus

Cilvēki arvien vairāk un vairāk rūpējas par vidi, kurā 
viņi dzīvo un strādā: vienalga vai tās ir komerciālas 
ēkas, privāti mājokļi vai sabiedriskās telpas. Turklāt, 
mainās arī dzīves standarti un stili, kā arī cilvēku 
vēlmes. Lai atrastu pareizās sistēmas un pakalpojumus, 
kas apmierinātu šīs prasības, arvien svarīgākas kļūst 
zināšanas. Kur iet un kam uzticēties?

Ar Uponor palīdzību Jūs iegūstat profesionālu partneri, 
kurš zina, kā apmierināt Jūsu prasības. Tā kā mēs 
vienmēr strādājām cieši kopā ar mūsu partneriem un 
patērētājiem, tad mēs zinām par viņu vajadzībām. Mēs 
vēlamies Jums sniegt vairāk, un mums ir jāpiedāvā kaut 
kas īpašs – viss, lai palīdzētu Jums to sasniegt.

Arvien sarežģītākajā pasaulē mēs vienmēr piedāvāsim 
gudrāku izvēli.

uponor PE-Xa caurules sistēma - izsmalcināta 
tehnoloģija ilgam kalpošanas laikam

Mūsu patērētāji gūst labumu no uzticamiem un 
drošiem risinājumiem visdažādāko veidu sistēmām. Visi 
Uponor izstrādājumi ir pieejami ilgtermiņā. Augstākā 
līmeņa kvalitāte, daudzveidīgi pakalpojumi un rūpes 
par apkārtējo vidi ir noteicošie mērķi attīstības procesā. 
Sistēma sastāv no Uponor rūpnīcās izgatavotām PE-Xa 
caurulēm un veidgabaliem, kas ir savstarpēji saderīgi. 
Sistēma ir papildināta ar visiem nepieciešamajiem 
piederumiem un instrumentiem, lai atvieglotu 
uzstādīšanas darbu.

 
Plastmasas cauruļvadu pielietošana – vairāk kā 
trīs gadu desmitu pieredzes rezultāts

Mūsu specializētās zināšanas PE-Xa jomā ir gadu 
desmitu pieredzes rezultāts. Mēs ražojam PE-Xa 
cauruļvadus jau vairāk kā 35 gadus. No paša sākuma 
līdz šodienai mūsu produkcijas kopējais apjoms 
pārsniedz 2,5 miljardus metru PE-Xa cauruļvadu. Tas ir 
rekords, kas liecina pats par sevi.

Viss mūsu PE-Xa cauruļvadu apjoms tiek saražots četros 
uzņēmumos Zviedrijā, Spānijā, Kanādā un ASV.

Lokana Uponor PE-Xa caurule ar ilgstošu 
kalpošanas laiku

2

mūsu misija



Uponor PE-Xa – materiÇls ar lieliskiem tehniskajiem 
parametriem

uponor PE-Xa caurules

Kāda ir atšķirība starp Uponor PE-Xa caurulēm un 
tradicionālajām PE-X caurulēm? Tā ir PE-Xa materiāla 
īpatnējā “atmiņa” un saraušanās efekts. Pēc saliekšanas, 
izstiepšanas  vai izplešanas caurule atgriežas pie 
sākotnējiem izmēriem. 

Uponor PE-Xa caurules tiek izgatavotas augstā spiedienā 
telpiski sašujot polimēru un raksturojas ar visaugstāko 
sašūšanas koeficientu, salīdzinot ar citām polimēru 
telpiskās sašūšanas metodēm.

Šī iemesla dēļ tās ir ļoti elastīgas, un tām ir augsta izturība 
pret nolietojumu smagos ekspluatācijas apstākļos. 
Uponor caurules iztur augstas spiediena un temperatūra 
izmaiņas. Turklāt caurules ir viegli ievietojamas gofrētās 
apvalkcaurulēs, kas sniedz vairākas priekšrocības. 
Gadījumā, ja kāds saurbj cauruli, tās nomaiņas laiks 
tiek ievērojami samazināts, ja ir izmantotas gofrētās 
apvalkcaurules. Pati caurule papildus tiek aizsargāta 
pret bojājumiem, apvalks darbojas arī kā izolācija, kas 
samazina siltuma zudumus un pasargā no kondensāta 
veidošanās.

 
Īpaša molekulu struktūra lieliskiem materiāla 
tehniskajiem parametriem

Uponor PE-Xa cauruļu ražošanas procesa laikā molekulas 
ar augstu blīvumu tiek saistītas kopā, izveidojot 
trīsdimensiju tīklu. Bodycote Polymer AB Sweden, 
neatkarīgs testēšanas institūts, kopš 1973. gada veic 
un joprojām turpina veikt spiediena testēšanu vairāk 
nekā 3000 Uponor AB cauruļu paraugiem. Paraugu 
temperatūra pēc noteikta cikla tiek mainīta: 15 minūtes 
pie 20ºC, pēc tam ūdens temperatūra tiek paaugstināta 
līdz 95ºC, pēc 15 minūtēm cikls tiek sākts no jauna utt. 
Līdz šim nav konstatētas nekādas problēmas. Telpiskās 
sašūšanas procesa rezultātā Uponor PE-Xa caurules 
saglabā teicamas termiskās un mehāniskās īpašības ilgā 
laika periodā, šīs īpašības padara tās par pirmo izvēli 
ūdensapgādes un radiatoru apkures sistēmu izbūvēs.

 
Nav konkurentu attiecībā uz pieredzi un 
specializētajām zināšanām

Uponor PE-Xa cauruļu unikālās īpašības tiek 
dokumentētas ar vairāk kā 30 gadus ilgiem un 
nepārtrauktiem testēšanas rezultātiem.

Uponor PE-Xa caurules nodrošina augstu drošību un 
uzticamību, kā arī līdz minimumam samazina tehniskās 
apkalpošanas izdevumus.

Jūsu tehniskie ieguvumi

 Neaizaug ar katlakmeni

 Izturība pret koroziju un 
nodilumu

 Elastīgs un izturīgs pret 
nolietojumu

 Higiēniskā drošība – 
netoksisks materiāls

 Izmēri 16-110 mm

 Quick & Easy uzstādīšanas 
metode 

 Neliels svars

 Termiskās atmiņas efekts

 Locīšanas elastīgums

 Paredzētas ilgtermiņa 
ekspluatācijai 

 Augsta ķīmiskā izturība

Telpiski sašūta polietilēna PE- Xa struktūra

Nesašūta polietilēna molekulu struktūra
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uponor PE-Xa cauruļu tehniskie dati

Ekspluatācijas temperatūru 
diapazons

-20 °C līdz 95 °C

Īpatnējā siltumietilpība 2.3 kJ/kg °C

Siltumvadītspēja 0.35 W/m x K

Caurules virsmas raupjums 0.0005 mm

Minimālais locīšanas rādiuss 8 x da

Minimālais locīšanas rādiuss, cauruli 
uzkarsējot

5 x da

da = ārējais diametrs

Pe-Xa caurules



Tikai vislabÇkie materiÇli un stingra kvalitÇtes 
kontrole visaugstÇkajai droš¥bai un ilgmž¥bai

Nekādu kompromisu – pastāvīgi augsta izejmateriālu 
kvalitāte

Pārbaudīti un testēti izstrādājumi, lai garantētu 
pastāvīgu kvalitāti

materiālu īpašības
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augstas kvalitātes un otrreizēji pārstrādājami 
izejmateriāli

Vispārzināms ir fakts, ka vislētākais risinājums ne 
vienmēr dod labākos rezultātus. Tāpēc mēs esam 
izlēmuši pievērst vairāk uzmanības ilgtermiņa 
risinājumiem.

Rūpīgi atlasītie izejmateriāli ir vislabākā izstrādājumu 
bāze. Turklāt, mēs uzskatām, ka esam atbildīgi par mūsu 
darbību ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ mēs izmantojam 
tikai tādus materiālus, kurus var viegli atgriezt ražošanas 
procesā. Tas attiecas gan uz PE-Xa caurulēm, gan uz 
plastmasas, gan uz metāla veidgabaliem.

Priekšrocības ir vairākas: Uponor PE-Xa caurules 
tiek ražotas pēc vismūsdienīgākajām tehnoloģijām, 
vienlaicīgi ievērojot visus apkārtējās vides saglabāšanas 
principus.

 
Visaugstākie higiēniskie standarti attiecībā uz 
tīru dzeramo ūdeni

Tīrs dzeramais ūdens vienmēr ir uzticības jautājumus. 
Mēs darām visu iespējamo, lai sniegtu vislielāko 
ieguldījumu šajā ļoti jutīgajā jomā.

PE-Xa cauruļu un veidgabalu sistēma, kā arī instalācijas 
komponenti, kas atstāj mūsu ražotnes, atbilst 
visaugstāko higiēnisko standartu prasībām. Turklāt, PE-
Xa materiāla augstvērtīgās īpašības pasargā caurules no 
korozijas un katlakmens veidošanās.

 
uponor kvalitātes kontrole

Mēs apzināmies, ka sīki izstrādāta kvalitātes kontroles 
sistēma ir būtisks un neatņemams mūsu panākumu 
stūrakmens visā pasaulē. Kad mēs runājam par mūsu 
cauruļvadu sistēmu ilgmūžību un drošību, mēs zinām, 
ka mēs varam šos solījumus izpildīt. Pirms mūsu 
izstrādājumi tiek pārdoti, tie tiek pakļauti pilnīgam 
iekšējas testēšanas procesam.

Turklāt, mūsu izstrādājumi tiek testēti neatkarīgos 
testēšanas institūtos un atbilst visstingrākajām 
kvalitātes prasībām, kas ir uzstādītas dažādos 
sertificēšanas institūtos.

Nekāda korozija, nekādu nogulsnējumu Uponor PE-Xa 
cauruļvados



Quick & Easy savienošanas metode - izmantojama 
tikai kopÇ ar Uponor PE-Xa caurulïm

Patentēta un droša tehnoloģija

Uponor PE-Xa cauruļu lieliskās materiālu īpašības 
ir pamats izmantotajiem pieslēgšanas tehniskajiem 
paņēmieniem. Mūsu vienkāršā, bet atjautīgā sistēma 
ļauj Jums izveidot blīvus un izturīgus savienojumus 
25 sekunžu laikā. Mūsu jaunievedums ļauj izmantot 
termiskās sarukšanas efektu, kas ir pielietojams tikai 
Uponor PE-Xa  caurulēm. Caurules gals kopā ar Q&E 
gredzenu tiek paplašināts un pēc tam uzmaukts uz 
veidgabala, kas ir izgatavots no metāla vai no PPSU 
(polifenilsulfons) plastmasas. PE-Xa materiāls “atceras” 
formu, kāda tam ir bijusi pirms paplašināšanas, un 
sarūk līdz tā sākotnējai formai. Tas nodrošina ilgtermiņa 
noblīvējumu starp cauruli un veidgabalu. Savienojums 
kļūst stingrs un neizjaucams jau pēc dažām sekundēm 
telpas temperatūrā.

 
mūsdienīgi veidgabalu materiāli

Mēs piedāvājam vismūsdienīgāko sistēmas iebūves 
tehnoloģiju ar Uponor plastmasas veidgabaliem. Šie 
veidgabali tiek izgatavoti no PPSU (polifenilsulfons) 
plastmasas materiāla. Uponor PPSU veidgabala 
noteicošās priekšrocības ir augsta temperatūras un 
spiediena izturība, augsta stiprība un piemērotība tā 
lietošanai īpaši agresīvā ūdenī. Tagad mēs piedāvājam 
arī PPSU veidgabalus ar ārējo un iekšējo vītni, kā arī 
PPSU sadalītājus ar ārējo vītni. PPSU materiāli plaši 
tiek izmantoti medicīniskajās iekārtās un dezinfekcijas 
ierīcēs. Visi Uponor Q&E metāla veidgabali un Uponor 
apskavu veidgabali tiek izgatavoti no īpašiem misiņa 
sakausējumiem.

Pieslēgšana, izmantojot Quick & Easy metodi 
no 16 līdz pat 40 mm

Mēs piedāvājam veidgabalu sistēmu, kas ir izgatavota 
no PPSU (polifenilsulfons) plastmasas vai misiņa. 

Vītņotie metāla veidgabali tiek izgatavoti no misiņa 
sakausējuma CW614N.

Ķīmiskais sastāvs ir saskaņots ar EN (Eiropas standarts) 
12164:1998 prasībām. Kaltās sastāvdaļas tiek 
izgatavotas no misiņa sakausējuma CW617N. Ķīmiskais 
sastāvs ir saskaņots ar EN 12165:1998 prasībām.

 
Pieslēgšana, izmantojot uponor apskavu 
veidgabalus no 25 līdz 110 mm 

Uponor apskavu veidgabali diametriem 25-110 mm 
tiek izgatavoti no pret atcinkošanos izturīga misiņa. 
Modulārā sistēma sastāv no pamata daļas un atsevišķām 
pieslēgšanas sastāvdaļām. Apskavas konstrukcija 
nodrošina labu satvērienu ar vienmērīgu spēku visapkārt 
cauruļvadam, iekšējais atbalsta serdenis ar blīvgredzenu 
nodrošina ļoti ciešu blīvējumu. Šīs īpašības nodrošina 
ērtu uzstādīšanu un savienojuma drošību.

4. Uponor apskavu trejgabals

1. Uzlieciet Q&E gredzenu uz caurules 2. Izpletiet caurules galu ar izplešanas 
instrumenta palīdzību

3. Uzstumiet paplašināto cauruli uz Q&E 
veidgabala  – darīts! Pēc pāris sekundēm 
caurule sarausies.

Quick & Easy



ÌdensapgÇdes sistïmas izbve ar PE-Xa caurulïm…

tīrs risinājums

Uponor PE-Xa caurules nodrošina 
unikālu augstas kvalitātes risinājumu, 
kas ir lieliski piemērots iekšējās 
ūdensapgādes sistēmas izbūvei. 
Lieliskās mehāniskās īpašības 
un augsta temperatūras izturība 
nosaka PE-Xa cauruļu piemērotību 
izmantošanai karstā ūdens apgādes 
sistēmās. Papildus tam, īpaši gludā 
caurules iekšējā virsma nodrošina 
mazāku ūdens plūsmas pretestību, kā 
rezultātā līdz minimumam samazinās 
spiediena kritumi sistēmā un tiek 
novērsta nosēdumu veidošanās 
cauruļvada iekšpusē.

uponor PE-Xa caurules sistēma ūdensapgādei

caurules ārējais 
diametrs un 

sieniņas biezums, 
mm

iekšējais 
diametrs, 

mm

svars,

kg/100 m

tilpums, 

l/100 m

Piegādes garumi,

m

16 x 2.2 11.6 9.8 9.8 100

20 x 2.8 14.4 15.4 15.5 50

25 x 3.5 18.0 23.6 24.5 50 

32 x 4.4 23.2 38.0 40.6 50

40 x 3.7 32.6 43.0 81.4 50

50 x 4.6 40.8 66.5 127.8 50

63 x 5.8 51.4 104.8 203.4 50

75 x 6.8 61.2 146.1 290.7 50

90 x 8.2 73.6 211.3 417.8 50

110 x 10 90.0 314.1 624.6 50

trejgabalu sistēma

Labi pazīstamā tradicionālā 
trejgabalu sistēma ir piemērota arī 
ūdensapgādes cauruļvadu slēptai 
uzstādīšanai. Plašais Uponor Q&E 
veidgabalu klāsts ļauj samazināt 
izlietojamo  cauruļu daudzumu, 
salīdzinot ar citām uzstādīšanas 
metodēm.

sadalītāju sistēma

Sadales sistēmas izmantošanas 
pamats ir cauruļvadu izbūve 
no sadalītāja līdz katram no 
patērētājiem bez neviena 
savienojuma. Šādā veidā tiek 
novērstas ūdens temperatūras, 
spiediena un plūsmas svārstības, 
kas raksturīgas trejgabalu sistēmai. 
Nepieciešamības gadījumā ir 
iespējama cauruļvadu iebūve, 
ievietojot tos apvalkcaurulēs, un 
visu savienojumu centralizēšana 
vienā pieejamā vietā. Tas palielina 
drošību pret iespējamiem ūdens 
radītiem bojājumiem gadījumā, ja 
cauruļvads tiek mehāniski bojāts 
(caururbts) citu iebūves darbu laikā.

Uponor Q&E PPSU 
sadalītājs ar 3/4“ 
ārējo vītni

Uponor Q&E PPSU 
savienojums 16- ½“ 
ārējā vītne
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Ūdensapgāde

Uponor Q&E PPSU 
sienas līknis 16- ½“ 
iekšējā vītne



… ir vienkÇrša un droša

pret ārējiem mehāniskiem 
bojājumiem.

 Nav nepieciešama tehniskā 
apkalpošana.

 Izdevumu ietaupījums 
ilgtermiņā.

 Vairāk kā 30 gadu ilgtermiņa 
testēšana reālos apstākļos. 

 Pierādīta kvalitāte.

 Laika ekonomija uzstādīšanas 
procesā.

 Kapitālieguldījumi ar 
vislielāko drošību.

 Paredzētais sistēmas 
kalpošanas laiks -  50 gadi.

 Zviedrijā izgatavota kvalitāte.

Galvenās priekšrocības

 PE-Xa caurule – vienīgā 
caurule ar termiskās 
“atmiņas” efektu.

 Vienkārša, ātra un droša 
uzstādīšana.

 Plašs piederumu klāsts.

 Augsta mehāniskā izturība.

 Augsta temperatūras izturība.

 Vairākas savienošanas 
alternatīvas.

 Nevainojami saderīgas 
caurules un veidgabali.

 Quick & Easy savienošanas 
metode, izmantojot termiskās 
sarukšanas efektu.

 Caurules ievietošana 
apvalkcaurulē aizsargā to 
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aizsardzība pret skābekļa difūziju – protams!

Lai nepieļautu apkures sistēmas un veidgabalu 
koroziju, Uponor eval PE-Xa caurules ir pārklātas ar 
EVOH aizsargslāni. Šis papildus slānis nepieļauj gaisa 
skābekļa difūziju caur plastmasas caurules sieniņām 
apkures ūdens cirkulācijas sistēmā. Barjeras slānis ir 
īpaši izstrādāts, lai atbilstu Uponor Q&E savienošanas 
sistēmas prasībām. Uponor eval PE-Xa caurules ir 
lielisks risinājums, lai pievienotu radiatorus un citus 
komponentus apkures sistēmai. Uponor izstrādājumu 
klāsts radiatoru pievienošanai ietver Uponor Q&E 
savienojumu sistēmu, Uponor gofrētās apvalkcaurules, 
liekuma atbalstus un dažāda veida sadalītājus.

Šo drošo un unikālo risinājumu Jūs varat izmantot visas 
sistēmas pieslēgšanā, sākot no apkures katla līdz pat 
tālākajam radiatoram.

uponor PE-Xa caurules sistēma radiatoru apkurei

caurules ārējais 
diametrs un 

sieniņas biezums, 
mm

iekšējais 
diametrs, 

mm

svars,

kg/100 m

tilpums, 

l/100 m

Piegādes garumi,

m

16 x 2.0 12.0 9.7 10.9 100

20 x 2.0 16.0 13.0 19.3 120

25 x 2.3 20.4 18.7 31.6 50

32 x 2.9 26.2 26.8 52.9 50

40 x 3.7 32.6 43.0 81.4 50

50 x 4.6 40.8 66.5 127.8 50

63 x 5.8 51.4 104.8 203.4 50

75 x 6.8 61.2 146.1 290.7 50

90 x 8.2 73.6 211.3 417.8 50

110 x 10 90.0 314.1 624.6 50

Radiatoru pieslïgšana ar Uponor pal¥dz¥bu…

radiatoru pieslēgšana

8

 Neliels svars ar augstu 
elastīgumu - ērtai 
uzstādīšanai.

 Aizsardzība pret skābekļa 
difūziju. 

 Sistēma ir pasargāta no 
korozijas.

 Izbūve, izmantojot sadalītāju 
vai trejgabalu sistēmu.

 Vienas vai divu cauruļu 
sistēma.

 Viegli nomaināma bojāta 
caurule, ja tiek izmantota 
apvalkcaurule.

 Galvenās priekšrocības

 Aizsargāti ilgtermiņa 
kapitālieguldījumi.

 Augsta tālākpārdošanas 
vērtība, pateicoties 
kvalitatīviem izstrādājumiem.

 Tīri un droši.

 Pilnīgi saskanīgs risinājums 
ar Uponor eval PE-Xa 
cauruļu palīdzību.

 Droša uzstādīšana.

 Plašs veidgabalu klāsts 
visu veida radiatoru 
pievienojumiem.



… droš¥ba un iztur¥ba jau ietverta

trejgabalu sistēma

Labi pazīstama tradicionālā sistēma ar plašu Uponor 
Q&E trejgabalu klāstu nodrošina dažāda veida 
pievienojumu uzstādīšanu pie radiatoriem. Nepieciešams 
mazāks cauruļu daudzums.

sadalītāju sistēma

No sadalītāja līdz radiatoriem izmanto viena diametra 
caurules, tā rezultātā samazinot nepieciešamo veidgabalu 
skaitu. Tas novērš ūdens temperatūras, spiediena un 
plūsmas svārstības un kopā ar apvalkcauruli garantē 
iespējamo caurules nomaiņu sistēmā. Sadalītāju sistēma 
ir vispiemērotākais risinājums, ja Jūs nevēlaties ievietot 
veidgabalus betona slānī. 
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Uponor sistïmas garantija 

Jauktu instalāciju riski

Mēs iesakām Jums neuzņemties nekādus iebūves riskus. 
It īpaši attiecībā uz slēpto iebūvi, iesakām neizmantot 
dažādu sistēmu komponentus. Uponor garantē drošu 
sistēmas savienošanu. Katra sistēma ir tikai tik droša, cik 
drošs ir tās visvājākais posms. Tāpēc Uponor nodrošina 
Jums vienotas sistēmas vislielākās priekšrocības. Tas 
ir spēkā esošs nosacījums ūdensapgādes un radiatora 
apkures sistēmām. 

 
uponor sistēmas garantija

Uponor PE-Xa cauruļvadu sistēmai ir Vācijas DVGW 
un citu starptautisko institūtu sertifikāti, kopumā 80 
sertifikācijas, piemēram, ABS Europe Ltd., CSTB, DIN 
CERTCO, DVGW, KIWA N.V.

Tas ir iemesls tam, kāpēc mēs varam nodrošināt Jums 
pilnu sistēmas garantiju, kuru atbalsta starptautiska 
apdrošināšanas sabiedrība. Dažādu ražotāju veidgabalu 
un cauruļu izmantošanas gadījumos Uponor sistēmas 
garantija nav spēkā esoša.

Gandrīz 80 novērtējumi un sertifikāti visā pasaulē izceļ mūsu tehnisko 
un kvalitātes tehnoloģisko kompetenci

sertificēta caurule sertificēts veidgabals sertificēta sistēma rezultāts

Uponor PE-Xa caurule Uponor Q&E veidgabals Jā, sistēmas 
apstiprinājums

Uponor garantija

=
Uponor PE-Xa caurule Cita ražotāja veidgabals Nav sistēmas 

novērtējuma
Izmantojot dažādu ražotāju 
izstrādājumus vienas sistēmas 
uzstādīšanā, Jūs varat saņemt garan-
tiju tikai pašai caurulei, nevis sistēmai. 
Jūs nesaņemsiet garantiju par visu 
instalāciju! Jo tas ir risks lietotājam, bet 
ne ražotājam!

? =
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sistēmas garantija



Uponor apsola…

apkalpošana, atbalsts un panākumi

Mēs esam pārliecināti, ka vairāku gadu desmitu 
gaitā uzkrāto zināšanu un pieredzes nodošana mūsu 
partneriem, ir vislabākais veids, lai sasniegtu mūsu 
galveno mērķi – radītu cilvēkiem labāku un drošāku 
apkārtējo vidi.

Partnerattiecības ir viena no mūsu pamata vērtībām, 
un mūsu izpratne par sadarbību ir kopīgs darbs augstā 
līmenī. Tāpēc mēs garantējam, ka mūsu panākumi būs arī 
Jūsu panākumi.

Mēs saviem klientiem piedāvājam plašu augstas 
kvalitātes un novatorisku risinājumu kopumu. Turklāt, 
tieši šīs sadarbības augļi ir tie, kuri jau pārliecinājuši 
darbu veicējus un projektētājus vairāk kā 100 valstīs visā 
pasaulē. Jo Uponor ir vienkārši vairāk.

Vienalga vai Jūs nodarbojaties ar sanitārtehnisko darbu 
veikšanu vai projektēšanu: sadarbība ar Uponor Jums 
sniegs augstvērtīgu rezultātu.

 
Priekšrocības darbu veicējiem un projektētājiem

 Vienota izstrādājumu specifikācija visai sistēmai.

 Ātra uzstādīšana, mazāki darbaspēka izdevumi un 
laicīga objekta pabeigšana.

 Jūsu idejas var tikt īstenotas ar mūsu plašā 
izstrādājuma klāsta palīdzību.

 Droši īstenot Jūsu idejas palīdzēs praksē pārbaudītas 
un testētas sistēmas.

 Lētās sistēmās bieži gadās noplūdes un cita veida 
problēmas. Līdz ar to rodas papildus izdevumi par 
remonta darbiem, kurus vēl palielina izdevumi par 
sienu un grīdas flīžu un vannas istabas piederumu 
rekonstrukciju. 

Priekšrocības ģenerāluzņēmējiem un projektu 
realizētājiem

 Tiklīdz uzstādīta, sistēma ir hermētiska un droša, ar 
vismaz 50 gadu ilgu kalpošanas laiku.

 Kopējo projekta izmaksu samazināšana uz tehniskās 
apkalpošanas izdevumu rēķina.

 Nav nekādu rekonstrukcijas izdevumu korozijai pakļautu 
vai aizsērējušu cauruļu dēļ.

 Ilgtermiņa drošība un uzticamība palielina 
tālākpārdošanas vērtību.

 Uponor garantija nozīmē augstu izstrādājumu kvalitāti.

11

Jūsu ieguvumi

 Uponor pielāgota datorpro-
gramma HSE 4.5 detalizētai 
projektēšanai un materiālu 
kalkulācijai.

 Pilna sistēma no viena 
ražotāja, vienotai projekta 
pieejai.

 Sertifikāti un garantijas.

 Izsmeļoša tehniskā literatūra 
un atbalsts.

 Uponor Academy apmācības 
programmas.

 Tehniskā palīdzība iebūves 
darbu veicējiem un 
projektētājiem.

 Atbalsts optimālā risinājuma 
atrašanā, piedāvājuma 
veidošanā un apjomu 
aprēķināšanā.

uponor ceļš uz panākumiem – Jūsu priekšrocības no 
pirmā acu uzmetiena
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Ganību Dambis 7a
LV-1045 Rīga

t  6782 1321, 6732 6201
F  6782 1322
E  sales@uponor.lv
W  www.uponor.lv

uponor – sadarbība ar profesionāļiem

Uponor ir vadošais ūdensapgādes un apkures cauruļvadu sistēmu 
piegādātājs gan dzīvojamām mājām, gan industriāliem objektiem Eiropā 
un Ziemeļamerikā, kā arī nozīmīgs infrastruktūras cauruļvadu sistēmu 
piegādātājs Eiropā. Uponor pamata darbības sfēras ir virsmu apsilde, 
ūdensapgāde un municipālie risinājumi. Uponor grupa kopumā nodarbina 
4 500 cilvēku visā pasaulē. 2007.gadā Uponor grupas kopējais apgrozījums 
sasniedza 1,2 miljardus eiro. Uponor uzņēmums ir iekļauts Nordic Exchange 
sarakstā Helsinkos, Somijā.

Uponor eksporta nodaļa sadarbojas ar pārējiem pasaules reģioniem, to 
skaitā Āziju, Tuvajiem Austrumiem, Āfriku un Dienvidameriku.

uponor ir vienkārši vairāk


