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RAUPIANO Plus – Sistemul de canalizare fonoabsorbantă
RAUPIANO Plus de la REHAU este un sistem care garantează calitatea,
liniştea şi confortul unei locuinţe. Zgomotul produs de scugerea apei
este cu mult mai redus decât în cazul tubulaturii de canalizare standard, fiind practic aproape imperceptibil.

RAUPIANO Plus DN 90 – mai mult decât vă aşteptaţi ...
Sistemul testat de canalizare fonoabsorbantă RAUPIANO Plus de
la REHAU vă deschide dumneavoastră, ca şi firmă specializată, noi
orizonturi: dimensiunea DN 90 asigură un plus de valoare clădirilor.

100% Siguranţă în proiectare
- Respectarea tuturor cerinţelor
de protecţie conform DIN
4109/VDI – linia directoare
4100
- Respectarea dispoziţiilor legale
referitoare la incendiu în
cazul tuturor dimensiunilor de
tubulatură
- Rezistenţă extraordinară la
impactul cu frigul (testul cristalelor de gheaţă conform DIN EN
1451/1411

Mai multe posibilităţi de racordare decât vă aşteptaţi
- Un spectru larg de utilizare şi o
capacitate de încărcare mare
- Dimensiunile DN 90 si DN 50
se pot utiliza atât pentru casele
unifamiliale, cât şi multifamiliale

100% Siguranţă în calcule
- Pozarea este identică cu cea
sistemului standard HT-PP
- Acelaşi timp de pozare,

aceleaşi costuri de montaj
100% Compatibilitate
- Compatibilitate cu toate sistemele HT şi KG existente
- Se renunţă la piesele de trecere speciale
100% Variabilitate
- Tubul de canalizare se poate
folosi ş���������������������
����������������������
i pentru sistemul de
aspirare centralizată, pe post
de ţeavă de aspirare
100% Siguranţă la montaj
- Pozare rapidă, curată datorită
principiului testat cu mufe de
îmbinare

RAUPIANO Plus conţine un program bogat de accesorii pentru susţinerea modalităţilor
diverse de instalare
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Mai mult loc
- Adâncime mai mică a nişelor
în perete datorită dimensiunilor
mici de tubulatură
- C���������������������
â��������������������
ştigul de spaţiu şi flexibilitate
�������������

cu materialele decât pentru
dimensiunea DN 110;
baza de calculare o constituie
lista de preţuri REHAU
Mai multe rezerve de siguranţă
- Vitez�����������������������
ă����������������������
de scurgere mai mare
datorit�������������������������
ă������������������������
diametrelor interioare
mai mari
- Eficienţă sporită datorită
ramificaţiilor optimizate hidraulic
- Capacitate optimă de
autocurăţare

Mai multă valoare pentru banii
dvs.
- pănă la 20% mai puţine costuri

Exemplu de tub
Stânga: RAUPIANO Plus DN 90, ramificaţie cu rază interioară
Dreapta: Piesă turnată DN 80, ramificaţie cu rază interioară
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