
Ključne funkcije

	

Nabor fitingov od   20mm - 
63mm 

Orodje za montažo ni 
potrebno, preprosto vstavite 
cev in že tesni. 

	 	

Zagotavlja povezljivost 
polietilenskih cevi (PE).  

Popolnoma snemljivo. 

	

	

     Lahka in brez vzdrževanja. 

 50 let življenske dobe in več. 

 Spojka odporna na posege. 

 

   
  

 
 

 

 

 

Plasson	

 

Plassonova celovita 
paleta rešitev za 
povezovanje PE cevi je 
na voljo v več kot 80 
državah po celem svetu.

 je Plasson  svetovni  vodja
 v  proizvodnji plastičnih 

fitingov  . Kombinacija 
visokokakovostnih 
izdelkov in vrhunske 
storitve za stranke 
postavlja podjetje med 
vodilne v tem poslu.

Uporaba:
•	 Doma 	

•	 Komunalna podjetja

•	 Industrija

•	 Kmetijstvo

•	 Gradbeništvo 

•	 Vodovodarstvo

•	 Hobi

Ključna prednost
Plassonovi fitingi 
omogočajo enostavno 
povezovanje cevi iz 
polietilena (PE) z 
različnimi materiali 
vodovodnih cevi.

hitra spojka za alkaten cevi 

Globalna prisotnost - lokalna zaveza 

 

Plassonova hitra spojka 

 

je 

          

 izjemno 
inovativni 

                 

kompresijski fiting za 
spajanje polietilenskih cevi (PE).  
 

  
Vstavljanje cevi do končne točke v 
spojki ustvari tesnilo in oprijem 
cevi. 

Hitra spojka je namenjena za 
16-barov pritiska in lahko povezuje 
PE /baker/PEX/PB/ in pocinkano 
cev, kadar se uporablja z 
ustreznim protiizvlečnim 
mehanizmom. 

                       
Omogoča 100% tesnost tudi pri 
nizkih ali negativnih tlakih. 

Hitra spojka je kompaktna in 
privlačnega videza, zaradi česar je 
ta oprema idealna za vodovodni 
trg, kjer je prostor omejen in je 
videz ključnega pomena.     

Hitra spojka je enostavna za 
sestavljanje ~ preprosto potisnite 

 
cev in že tesni ~ olajša tako 
profesionalno kot občasno hobi 
delo, ob enem pa obdržite znano 
Plassonovo zanesljivost. 



Paleta  izdelkov
Plasson:
•	 kompresijski fitingi

•	 hitre spojke 

• elektrovarilne spojke

•	 ventili

•	 orodje / dodatki

 

 

 
 

 

  

 

       
     
    

1001 spojka 

 

1072 prehodni kos ZN 
medenina

      
      
      
      

     
     
     

 

1004 reducirni T kos

       
       
       

 

0341 zaporni 
 ventil

1004 T kos

	

1017 univerzalni 
prehodni kos 

       
      
      

1005 koleno 

    
    
    

 
1011 reducirna 
spojka

       
       
       

1012 končna 
 spojka

    
    
    

1002 prehodni 
 kos ZN

    
     
     

1003 prehodni 
 kos NN

       
     
    

1761 spojka za 
popravilo

hitre spojke 

1075 koleno za 
stensko montažo 

3589 priključna 
matica za vodovodni 
števec 

1073 prehodni kos NN 
medenina 

 Poskeniraj kodo za 
ogled videa izdelka: 

Video preprosta 
montaža hitrih spojk: 


