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Unlimited Polymer Solutions
Ca specialist recunoscut pe plan mondial în do-
meniul polimerilor, REHAU dispune de o experienţă 
îndelungată în dezvoltarea maselor plastice foarte 
robuste şi performante. RAUTITAN profită de acest 
know-how: sortimentul multilateral din tuburi bazate 
pe PE-X RAUTITAN este completat acum de REHAU 
prin manşoane alunecătoare şi prin fitinguri din 
polimeri.

RAUTITAN PX este similar cu noţiunea de viitor 
curat
Cu componentele din polimer ale programului 
RAUTITAN PX, REHAU abordează deja exigenţele 
viitorului. Ţevile şi fitingurile din polimer RAUTITAN 
asigură în interiorul instalaţiei casnice cea mai bună 
calitate posibilă a apei de băut. Inclusiv pentru pro-
bleme privind calitatea apei de băut, RAUTITAN PX 
este încă din prezent perfect pregătit. 

RAUTITAN PX este cea mai înaltă calitate 
REHAU.

De mai multe decenii clienţii noştri au încredere în calitatea convingătoare şi în prelucrarea simplă a siste-
mului profesional de instalaţii RAUTITAN şi a tehnologiei de îmbinare cu manşon alunecător. 
Rezultatele cercetărilor de la REHAU şi ale dezvoltării maselor plastice se imprimă în mod fluent în com-
ponentele sistemului RAUTITAN. De aceea, RAUTITAN este sistemul de instalaţii care ţine pasul cu timpul. 
Multivalenţă convingătoare şi siguranţă fără compromisuri.
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RAUTITAN PX
TehNologIA de îMbINARe A vIIToRUlUI

Manşoanele alunecătoare RAUTITAN PX sunt 
fabricate din PVDF (polifluorură de viniliden), iar 
fitingurile din PPSU (polifenilsulfonă). Ambele ma-
teriale plastice de înaltă performanţă şi-au dovedit 
calităţile multilaterale, printre altele, în construcţia 
de avioane şi în producţia de incinte de epurare. 

Materialele se disting printr-o înaltă rezilienţă, 
rezistenţă la substanţe chimice şi la îmbătrânire 
la căldură. Avantajele pentru utilizator: elementele 
RAUTITAN PX sunt deosebit de uşoare şi pot fi pre-
lucrate în siguranţă chiar şi la temperaturi extreme 
de până la –10 °C.

Iniţiem inovaţii.
Manşonul alunecător din polimeri.
Diferit faţă de manşoanele alunecătoare RAUTITAN 
clasice din alamă, modelele din polimer pot fi 
introduse din ambele părţi. Graţie elasticităţii mate-
rialului sunt necesare forţe mai scăzute de presare. 
Avantajul: durabilitate mai îndelungată a bateriei. 
Inclusiv fitingurile din oţel inox (RAUTITAN SX), 
alamă (RAUTITAN MX) şi bronz (RAUTITAN RX) sunt 
prelucrate cu manşoane alunecătoare din polimeri.

De la idee la soluţia perfectă.
Fitingul din polimeri.
În ciuda masei scăzute, fitingurile RAUTITAN PX din 
PPSU sunt foarte robuste şi pot fi supuse la solici-
tări multiple. Diametrul interior mare conferă fitingu-
lui proprietăţi hidraulice optime. Apariţia coroziunii 
precum în cazul metalelor este exclusă la fitingurile 
RAUTITAN PX. PPSU nu are tendinţe de încrustaţie 
şi nu prezintă niciun fel de riscuri igienice – fitingul 
ideal pentru conductele de apă potabilă. 

Înaltă calitate până în detaliu
RAUTITAN PX convinge prin funcţionalitate şi 
siguranţă. Dar nu numai asta. Prin excelentele 
sale calităţi de aspect vizual şi senzaţie tactilă, 
RAUTITAN PX stabileşte etaloane de piaţă şi în 
domeniul designului.

Cu utilizare flexibilă:

manşon alunecător cu introducere pe 

ambele părţi

Uşor şi totuşi foarte rezistent la rupere: 

RAUTITAN PX face faţă cu uşurinţă 

solicitărilor foarte ridicate. 

Pentru o prelucrare sigură:

came de centrare pentru aplicarea preci-

să a uneltelor de montaj RAUTOOL
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Siguranţă fără compromisuri prin control optic 
simplu
La capitolul siguranţei nu sunt permise compromi-
surile – şi de aceea, toate îmbinările conductelor 
trebuie să fie sută la sută etanşe. Acest lucru este 
realizat la RAUTITAN de tehnologia de îmbinare cu 
manşon alunecător. Încă înainte de verificarea la 
presiune, o verificare vizuală simplă oferă certitudi-
nea unei îmbinări finalizate.

Conexiune realizată fiabil fără O-ring
RAUTITAN realizează o legătură etanşă şi durabilă 
doar cu ţeava, fitingul şi manşonul alunecător. 
O-ringurile suplimentare sau alte mijloace de 
etanşare, care s-au dovedit a fi puncte slabe în 
regimul funcţional de lungă durată, sunt inutile. În 
locul acestora, tubul funcţionează el însuşi ca mijloc 
de etanşare. 

Lărgirea capătului ţevii

1 2

Scurtarea ţevii Tragerea manşonului alunecător pe ţeavă

3
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TehNologIA de îMbINARe cU MANşoN AlUNecăToR
fIAbIl, sIgUR, efIcIeNT şI UNIveRsAl

Eficienţă excepţională datorită debitului optim
Gândit până în detaliu şi conceput pentru o func-
ţionare eficientă: echipamentul deosebit de bine 
calibrat pentru lărgire minimizează la RAUTITAN 
îngustarea ţevii în zona de îmbinare şi asigură astfel 
un debit aproape perfect neobstrucţionat.

Fără termen de comparaţie la capitolul 
multivalenţă, utilizabil universal
Cu diversitatea sa incomparabilă în aplicaţii de 
lucru, RAUTITAN este sistemul complet universal 
pentru instalaţiile de apă potabilă şi de încălzire. 
Componentele sunt corelate perfect între ele. Ele 
conving prin soluţii tehnice ingenioase, care se dis-
ting nu doar prin siguranţă şi fiabilitate, ci uşurează 
considerabil şi manopera de instalare.

Introducerea fitingului Aplicarea furcilor de presare

654

Presarea manşonului alunecător şi a fitingului
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Calitatea nu este considerată doar un cuvânt de ordine, ci trebuie întâmpinate cele mai înainte exigenţe 
pentru cele mai diferite atribuţii. Tocmai de aceea, cerinţele pentru performanţe maxime şi, mai ales, 
fiabilitatea de durată sunt criteriile decisive, deoarece majoritatea instalaţiilor devin practic inaccesibile şi 
dispar în structura peretelui sau a pardoselii. RAUTITAN şi-a dovedit calităţile de milioane de ori de-a lungul 
deceniilor şi îndeplineşte toate etaloanele de calitate prin particularităţile sale remarcabile de performanţă.

Calitatea maximă decide
Performanţa şi siguranţa în utilizare joacă rolul 
decisiv în cel mai clar mod la instalarea sistemelor 
de apă potabilă şi de încălzire. În toate aplicaţiile de 
lucru, nimeni nu îşi poate permite un compromis. 
Concepţii inginereşti foarte elaborate, materializate 
consecvent cu cele mai bune materiale disponibile 
pe piaţă, creează premise excelente pentru lon-
gevitate şi fiabilitate. Un avans decisiv pe un teren 
concurenţial dur. Iar pentru toţi utilizatorii, siguranţa 
că echipamentul ascuns în perete şi în pardoseală 
va funcţiona fără defecţiuni de-a lungul mai multor 
decenii. 

Calitatea este la REHAU imperativul suprem
REHAU oferă prin cea mai înaltă competenţă ingine-
rească în cercetare, dezvoltare şi producţie tot mai 
multe etaloane aplicabile pe scară largă în branşă. 
Experienţele îndelungate, forţa convingătoare de 
inovaţie şi perfecţionarea continuă a RAUTITAN 
confirmă o poziţie de lider în tehnologie. Acest 
lucru este susţinut printr-un management al calităţii 
foarte perfecţionat.

O multitudine de verificări şi teste de lungă 
durată asigură o calitate înaltă a întregului sistem 
RAUTITAN. Solicitabilitatea termică şi mecanică a 
fitingurilor şi comportamentul ţevilor sub presiune 
internă sunt determinate la REHAU în teste de 
durată foarte ample. Astfel este garantată în orice 
moment siguranţa şi funcţionalitatea optimă, inclu-
siv în condiţii de funcţionare extreme. 

Un sistem universal de succes
RAUTITAN oferă o multitudine de componente 
corelate reciproc, pentru o multitudine de aplicaţii. 
Acestea sunt produse din materiale performante, 
adaptate perfect la cerinţele domeniului de utilizare 
respectiv. Tehnologiile inovatoare REHAU nu ga-
rantează doar siguranţa şi longevitatea cerute, ci şi 
confortul la instalare şi rentabilitatea economică.

Calitate de marcă, de prima clasă. RAUTITAN – 
confirmat de milioane de ori.
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vAloRIle INTeRIoARe sUNT decIsIve
cAlITATeA dIN lUcRURI INvIzIbIle ofeRă sIgURANţă Pe vIIToR
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Aparatul de verificare a rezilienţei furni-

zează dovada capacităţii de rezistenţă 

a ţevilor RAUTITAN PE-Xa la efectele 

mecanice masive de lovire: ele promo-

vează testul dur de solicitare chiar şi la 

o temperatură a ţevilor de – 30 °C fără 

rupere sau apariţie de fisuri.

REHAU acordă o atenţie maximă îndeplinirii celor mai înalte exigenţe de calitate – în orice raport. În special 
însă, în ce priveşte durabilitatea şi perioada de utilizare. De aceea, toate componentele RAUTITAN sunt su-
puse întotdeauna celor mai severe teste de verificare a materialelor. Astfel, toate componentele RAUTITAN 
PX sunt măsurate, de exemplu, de mai multe ori cu aparate laser.

REHAU dispune la materialele din polimeri de o experienţă de peste 50 de ani cu multiple structuri de 
probă pentru o paletă largă a celor mai diferite teste de solicitare. În cadrul acestora, produsele REHAU 
sunt verificate permanent conform normelor şi prevederilor în vigoare – atât în laboratorul propriu de teste 
REHAU, cât şi în institute independente de renume.

Fiabilitate de-a lungul anilor
În instalaţia casnică este aşteptată o durată de 
viaţă de cel puţin 50 de ani. Pentru a garanta 
acest lucru, ţevile din gama RAUTITAN trebuie să 
facă dovada unor teste de durată ample. Acolo 

sunt simulate fluctuaţii de temperatură, presiune 
şi solicitări mecanice pe intervale lungi de timp. O 
verificare finală arată: ţevile REHAU rezistă de-a 
lungul deceniilor chiar şi la solicitări neobişnuit de 
puternice.
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deMoNsTRăM cAlITATe
veRIfIcAT PeNTRU UTIlIzAReA îN coNdIţII dURe

Institute renumite confirmă calitatea 

superioară a sistemului RAUTITAN.

Ţevi sub presiune
În cadrul încercării la crăpare sub presiune, ţevile 
REHAU sunt expuse unei presiuni permanent crescătoa-
re; încercarea dovedeşte enorma stabilitate a acestora 
într-un mod impresionant: este necesară o presiune de 
aproximativ şapte ori mai mare decât presiunea maximă 
de lucru la temperatura camerei, pentru a produce spar-
gerea ţevilor RAUTITAN flex. La ţevile RAUTITAN stabil, 
această valoare este situată chiar la un nivel mai ridicat.

Verificarea la dilatare RAUTITAN PX
Pe lângă ţevile RAUTITAN, sunt supuse unor teste dure 
de solicitare şi componentele de îmbinare manşon 
alunecător şi fiting. Nu numai piesele din materiale me-
talice dovedesc aici siguranţa cea mai înaltă şi calitatea. 
Fitingurile şi manşoanele alunecătoare noi din polimeri 
RAUTITAN PX nu au pereche. Un exemplu în acest sens 
este verificarea la dilatare a manşonului alunecător 
RAUTITAN PX: 
Experienţa acumulată de-a lungul anilor în turnarea prin 
injecţie şi alegerea corectă a materialelor se regăseşte 
în verificarea la dilatare a manşonului alunecător din 
polimeri. La temperatura inferioară de prelucrare de 
–10 °C manşonul alunecător este lărgit mult peste 
dilatarea efectivă care apare la presare. 

Cea mai bună eficienţă sub solicitare la tracţiune
Un aparat de verificare la tracţiune solicită la întinde-
re pe lungime ţevile în condiţii controlate, fără să se 
ajungă la rupere. Se relevă cu claritate: ţevile REHAU din 
polietilenă reticulată sunt superioare metalelor şi altor 
materiale de fabricaţie pentru ţevi în ceea ce priveşte 
capacitatea de întindere. 
Tehnologia de îmbinare cu manşon alunecător pro-
movează şi ea, de asemenea cu brio, încercarea la 
tracţiune: ţeava nu se poate trage din îmbinare nici chiar 
de forţe extreme.
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Apa este viaţă – iar apa potabilă curată este unul dintre bunurile noastre cele mai preţioase. Oamenii 
conştienţi de importanţa sănătăţii pun astăzi mai mult ca niciodată preţ pe apa potabilă, care îndeplineşte 
cele mai exigente standarde de igienă.

Instalaţiile de apă potabilă cu fitinguri RAUTITAN MX din alamă specială rezistentă la dezincare îşi do-
vedesc aici utilitatea de foarte mulţi ani. În completare, prin fitingurile moderne ale seriilor constructive 
RAUTITAN SX din oţel inox şi RAUTITAN PX, sistemul creează premisele optime pentru aprovizionarea 
igienică cu apă potabilă a viitorului.
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Siguranţă până la robinetul de apă
„Apa potabilă rămâne apă potabilă“ – acest lucru îl 
aşteaptă toţi utilizatorii şi operatorii instalaţiilor de 
apă potabilă. Ne-am impus obligaţia de a respecta 
aceste cerinţe.
Toate componentele RAUTITAN îndeplinesc normele 
şi directivele valabile în ce priveşte cerinţele de 
calitate a apei potabile şi transportul acesteia în 
interiorul clădirilor.

Racordul armăturilor cu RAUTITAN 

INsTAlAţIA de APă PoTAbIlă
IGIENA SISTEMULUI

Distribuitorul de apă rece cu RAUTITAN

Gama de fitinguri RAUTITAN PX foloseşte cu scop 
precis caracteristicile avantajoase ale materialelor 
din polimeri pentru menţinerea purităţii apei noastre 
potabile. Este conceput încă de astăzi pentru calităţi 
problematice ale apei şi, astfel, este protejat cel mai 
bine împotriva coroziunii şi depunerilor.
O semnificaţie esenţială o au şi ţeava de înaltă 
calitate PE-Xa RAUTITAN flex, precum şi ţeava 
multistrat din metal-material plastic RAUTITAN stabil. 
Suprafeţele netede din interiorul ţevii împiedică în 
mod durabil încrustaţiile. În combinaţie cu tehnologia 
de îmbinare cu manşon alunecător, rezultă un alt 
punct pozitiv: rezistenţa la temperatură – în caz de 
avarie, pe o durată scurtă până la 100 °C.

Premise optime pentru instalaţia de apă 

potabilă. În funcţie de calitatea apei po-

tabile, sunt disponibile diferite materiale 

pentru fitinguri: RAUTITAN PX din poli-

meri, RAUTITAN MX din alamă specială 

rezistentă la dezincare şi RAUTITAN SX 

din oţel inox.

Montaj raţional datorită unui sistem complet:
- Ţevi preizolate din fabricaţie
- Fixarea racordurilor adaptată condiţiilor de şanti-

er, prin gama variată de suporturi
- Semicămaşa de dilatare reduce dilatarea termică 

şi permite montarea colierelor de ţeavă la distan-
ţe mai mari

- Soluţiile de protecţie contra incendiilor verificate 
şi avizate, care împiedică fiabil transmiterea de 
fum şi foc
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Calitatea vieţii în spaţiul locuit provine şi de la temperatura corectă a camerei. Un sistem bun de încălzire 
reprezintă principiul de climatizare optimă şi, implicit, de confort. RAUTITAN creează premisele în acest 
sens – cu un sortiment larg de fitinguri şi ţevi şi multiple posibilităţi de montare.

Cu viaţă lungă, economic şi perfect potrivit pentru construcţii – acestea sunt priorităţile instalaţiei de încăl-
zire RAUTITAN cu ţevi multistrat robuste din metal-material plastic PE-Xa. Ca şi în cazul instalaţiei de apă 
potabilă, tehnologia de îmbinare cu manşon alunecător asigură îmbinări sigure pe termen lung în sistemul 
de încălzire.
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INsTAlAţIA de îNcălzIRe
solUţIA MUlTIvAleNTă PeNTRU ToATe sITUAţIIle de MoNTAJ

Racord individual al caloriferului
Indiferent dacă se utilizează pentru racordul de 
calorifer din pardoseală, perete sau plintă – REHAU 
are soluţia potrivită.

Din pardoseală
Efectul vizual remarcabil al tijelor din oţel inox, pre-
cum şi posibilitatea de a lăcui individual piesele de 
racord, fac posibilă o adaptare optimă la ambient.

Din perete
Racordurile dispar în perete şi permit o distanţă 
maximă până la sol, pentru facilitarea lucrărilor de 
curăţare.

Din plintă
Soluţia ideală de reabilitare în elementele decorative 
pretenţioase din arţar, fag deschis şi alb. Sistemele în 
plintă RAUSOLO şi RAUDUO sunt convingătoare graţie 
gamei adaptate optim de canale şi piese profilate.

Prin separarea termică a camerelor de încălzire şi 
electrică, RAUDUO permite chiar instalarea conco-
mitentă a conductelor de încălzire şi conductorilor 
electrici.

Căldura va ajunge mai bine
Cu RAUTITAN energia termică este distribuită în 
mod fiabil de la sursa de căldură până la ultimul 
calorifer. Complet prin posibilităţile de racordare la 
toate tipurile de calorifere. Siguranţă prin compo-
nentele de sistem verificate REHAU şi tehnologia de 
înaltă calitate cu îmbinare prin manşon alunecător.

Datorită diametrului exterior mic, în plinte 

se utilizează în continuare manşoane alu-

necătoare din alamă. Ele sunt disponibile 

în comerţ ca set împreună cu fitingurile.
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Tehnica pentru ferestre şi faţade
Sisteme pentru:
1  Ferestre
2  Uşi de balcon
3  Faţade
4  Uşi de intrare
5  Rulouri exterioare şi obloane rabatabile
6  Sere
7  Tehnici de ventilaţie
8  Glafuri interioare
9  Materiale de umplere pentru uşi de intrare

 Uşi ridicător-glisante

 Soluţii certificate pentru case pasive

Instalaţii tehnice ale clădirii
Sisteme pentru:
10  Încălzirea/răcirea suprafeţelor
11  Încălzire în perete
12  Instalaţii de apă potabilă şi de încălzire
13  Drenaje de şarpantă
14  Instalaţia electrică
15  Instalaţii termo-solare
16    Instalaţii centralizate de aspiraţie a prafului
17  Canalizare fonoabsorbantă pentru case

 Control termic în miezul betonului

Civil Engineering & Infrastructure
Sisteme pentru:
18  Canale de reziduuri şi de apă pluvială
19  Puţuri pentru ape uzate
20  Conducte de evacuarea apei şi drenaj
21  Gospodărirea apelor pluviale
22    Conducte pentru apă potabilă
23    Conducte de gaz
24  Încălzire de la centrale termice cogenerative şi termoficare

25  Utilizarea căldurii geotermice cu sonde
26  Utilizarea căldurii geotermice cu colectori
27  Schimbătoare de căldură aer-sol
28  Cabluri de comunicaţii
29  Construcţie de conducte fără şanţuri 
30  Construcţii terestre şi de căi de comunicaţie
31  Pasaje de intrare pentru case

REHAU este lider printre ofertanţii soluţiilor de sis-
tem integrate pentru construcţii, cu service cuprin-
zător în proiectare, execuţie şi exploatare, de  ex. 
pentru construcţii eficiente energetic şi concepte 
avansate de aprovizionare şi eliminare a deşeurilor.

sIsTeMe INovAToARe PeNTRU coNsTRUcţII
de lA coNsTRUcţII efIcIeNTe eNeRgeTIc PâNă lA 
MANAgeMeNTUl APeI îN coNdIţII de MeNAJARe A ResURseloR
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sistem pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
gaz, instalaţii termo-solare, instalaţii electrice şi 
până la reţele de conducte industriale şi de aer 
comprimat.
Civil Engineering & Infrastructure
De la conducte de alimentare şi sistemele pentru 
tehnologia comunicaţiei, până la geotermie, 
precum şi administrarea apelor pluviale şi până 
la soluţii de sistem pentru construcţia căilor de 
comunicaţie, terasamente şi fundaţii, precum şi 
eliminarea deşeurilor.
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Tehnica pentru ferestre şi faţade
Sisteme profilate pentru ferestre, uşi principale, 
rulouri exterioare, obloane rabatabile, sere şi faţade. 
Indiferent dacă se utilizează pentru obiective de 
renovare sau construcţii noi: soluţii de sistem şi 
prestări de servicii de primă clasă pentru toate 
fazele de construcţie, de la proiectarea obiectivului 
până la realizare.

Instalaţii tehnice ale clădirii
De la încălzire/răcirea suprafeţelor până la soluţii de 

 
EFICIENŢĂ 
ENERGETICĂ
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Domeniul echipamentelor pentru construcţii dezvoltă şi produce soluţii 
de sistem integrale şi complete, care corespund criteriilor ecologice 
şi economice, de design şi funcţionalitate, siguranţă şi confort. Prin 
acest lucru sunt create sinergii şi polivalenţe. Sunt transpuse în 
practică atât sisteme standardizate, cât şi prestări de servicii specifice 
grupului ţintă. Competenţele de bază rezidă în categoriile încălzire 
şi răcire, instalaţii de gaz şi apă, reţele de conducte industriale şi de 
aer comprimat, precum şi instalaţii electrice. Aceste aplicaţii sunt 
completate de sistemul centralizat de aspiraţie VACUCLEAN, sistemul 
de utilizare a apei de ploaie RAURAIN şi, de asemenea, de sistemele 
pentru utilizarea energiilor regenerabile: încălzirea termo-solară a apei 
cu REHAU SOLECT, precum şi RAUGEO pentru utilizarea resurselor 
geotermice.

Printr-o experienţă care cuprinde mai multe decenii şi prin structura 
noastră descentralizată, putem să le oferim partenerilor noştri pe 
aproape toate pieţele sisteme foarte elaborate de proiectare, licitare, 
execuţie şi exploatare. Arhitecţii, proiectanţii de specialitate, meseriaşii 
de specialitate şi angrosiştii de specialitate pun accent pe un parte-
neriat solid. Îndeplinim aceste exigenţe ridicate printr-o îmbunătăţire 
consecventă a funcţionalităţii şi robusteţii produselor noastre pentru 
condiţii dure de exploatare pe şantier. În Europa ne numărăm printre 
liderii ofertanţilor în domeniul instalaţiilor tehnice pentru clădiri – de la 
utilizare în casele uni-familiale până la obiective mai mari.
 
Le asigurăm partenerilor noştri creştere şi multivalenţă prin inovaţie, 
competenţă tehnologică, competitivitate şi management profesional al 
calităţii.
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