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Rosendal-Support leverer et komplet produkt sortiment inden for EN 253 – certificerede rør med tilhørende fittings og muffer.
Vi klarer alle typer af opgaver – fra enkelt produkt til leverancer af komplette projekter.
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Præisolerede rør og fittings
Enkeltrør
• ø26,9 – ø1016
• leveringslængder 6, 12 og 16 meter
Leveringslængde 18 meter på forespørgsel
• Isoleringsserier 1, 2 og 3.
• Isoleringsserier 0 og 4 på forespørgsel
• Alarmtråde Nordic system
• Enkeltrør kan leveres med alu-barriere

Twintrør
• ø26,9 – 273,0
•	leveringslængder 6, 12 og 16 meter
•	Leveringslængde 18 meter på
forespørgsel
• Isoleringsserier 1, 2 og 3.
• Alarmtråde Nordic system

Fittings
Alle fittings leveres både som
enkelt og twin rør
De viste fittings er eksempler,
der leveres et komplet system.

Alupex 10 bar
•
•
•
•
•
•

Enkeltrør leveres i 16, 20, 25 og 32 mm
Twinrør leveres i 16, 20, 25 og 32 mm.
Dobbeltrør leveres i alle kombinationer på forespørgsel
Isoleringsserier 1, 2 og 3
Kappen er let bølget LDPE
Alupex leveres i 12 meter længder enkelt og twin op til 63 mm
(større dimensioner på forespørgsel)

Alupex fittings
Komplet program af fittings
til alupex, pres kobling, pres
svejse, pres nippel, kompressions nippel, pres-T.

PEX fittings
Fittingsprogrammet dækker et
komplet produktsortiment i pres
og kompressionsfittings til 6 og 10
bars PEX. Fittings til 10 bars rør er
godkendte til brugsvand.

PEXrør varme 6 bar

PEXrør brugsvand 10 bar

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Enkeltrør 20 – 125 mm
Twinrør 20 – 75 mm
Isoleringsserier 1, 2 og 3
Kappen er let bølget LDPE
PEXrør leveres i 12 meter i 140 og 160 mm

Enkeltrør 20 – 63 mm
Dobbeltrør 20 – 63 mm
Isoleringsserier 1, 2 og 3
Kappen er let bølget LDPE

Kobberrør
• Kobberflex leveres i 18, 22, 28 og 35 mm
•	Kobberflex leveres i enkelt, twin og dobbeltrør
• Kappen er let bølget LDPE
• Kobberrør leveres også i 12 meter rør
• Enkeltrør 18 – 108 mm
• Twinrør 18 – 54 mm
• Dobbeltrør leveres i alle kombinationer op til 54 mm

MUFFESAMLINGER OG TILBEHØR
Krympemuffer
•	Krympemuffer leveres dobbelttætnede med integreret mastik
og manchetter
•	Leveres i dimension 75 –
1200 mm

PEX krympemuffer
•	PEX krympemuffer leveres
med integreret mastik.
•	Skumhuller forsegles med
svejsepropper.
•	Leveres i dimensioner 90 –
630 mm

End-cap
•	Leveres til enkelt, twin og
dobbeltrør

Stænkhætte
•	Gummi stænkhætter til
fleksible rør

Tætningsring
• Leveres til alle dimensioner

Svejsemuffer
•	Svejsemuffer leveres som åben
og lukket.
• Dimensioner 90 – 1200 mm
•	Begge leveres med integrerede
svejsebånd
Skumpuder
• Leveres i krydsbundet PE
Bøjemuffer
•	PEX bøjemuffer levere med
integreret mastik
•	Skumhuller forsegles med
svejsepropper
•	Leveres i dimensioner 90 –
250 mm
Montageskum
• Montageskum leveres op til:
– Serie 1 – 1000 mm kappe
– Serie 2 – 800 mm kappe
– Serie 3 – 710 mm kappe
•	Mængder er baseret på 2 x 220
mm frie rørender.
• Poser leveres med hældetud

Montageafgreninger
•	Leveres til alle dimensioner
hovedrør
•	Leveres til afgreningsdimensioner med flextud op til 250 mm
•	Leveres både med svøb og til
ekstrudersvejsning

Forspændingselement
•	Leveres i trykklasse PN 16,
25 og 40

Montagefittings
•	Specielt montagefitting til
flexrør, leveres som muffe,
bøjning og afgrening

Fordelerbrønd
•	Fordelerbrønd kan med fordel
anvendes ved afgreninger og
krydsafgreninger på fleksible
rørsystemer, både enkelt og
twin

OVERVÅGNING
•	Produktprogrammet til overvågning dækker et
komplet system med både detektorenheder samt
enheder til lokalisering af fejlstedet, både til fast
montering og som transportabel enhed
• Overvågningsbokse leveres uden licensbetaling
• Spørg for tilbud på interessant koncept
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SPECIALRØR

Fleksible forstærket PEXrør
•	Forstærket PEX leveres som
10 og 16 bar
• Dimensioner op til 160 mm
• Enkelt og twinrør

Damp/Hedtvandsrør
• Leveres op til ø323,9 mm
•	Specialrør som stål-i-stål
leveres i alle dimensioner
op til 350°C

Industrirør
•	Kobberrør med hvide
kapper

PE rør
• PE rør i 12 meter
• Vand og afløbsrør
• Leveres med PE og CU tracer

Rør med galvaniseret kappe
•	Rør leveres med
galvaniseret spiro kappe.
• Medierør, alle typer

Rustfrie rør
• Rustfrie rør efter ønske.
•	Leveres både med sorte og
hvide kapper

CuSINUS
• CuSINUS i flex 15 – 28 mm
• CuSINUS i 12 meter 22 – 108 mm
• Alle rør op til 54 mm leveres som enkelt og twin
• Rørene er isoleret med mineraluld
•	Rør fra 35 mm og større kan leveres som sinus
bukkede

PE rør
• Fleksible PE
drikkevandsrør

Rustfrie fleksible stålflex
• Leveres op til 144 mm

Alle lige rør kan leveres med Nordic alarm.
Alle produkter lever op til EN standard og
produktionen er EUHP certificerede.
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