
   

Πιστοποιητικό 
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Της παραγωγής 
μας σε εξαγωγές

Περισσότερα από 
35 Ενεργά χρόνια
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ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

SANIFLEX®

Εξαγωγές σε 
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παγκοσμίως

Πιστοποιήσεις από
διεθνή ινστιτούτα
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TAXYTHTA ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΕΥΚΟΛΟ STOCK

Η ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία παράγει 
σύνθετους και πλαστικούς σωλήνες καθώς και εξαρτήματα ευρέως 

φάσματος εφαρμογών. Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες 
του είδους της και η μόνη με μια τόσο μεγάλη γκάμα παραγωγής 

σωλήνων για θέρμανση και ύδρευση. Πρωταρχικό και αναπόσπαστό 
στοιχείο της ύπαρξής της, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι η 

ποιότητα των προϊόντων της.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας που αποτελείται 
από 80 υπαλλήλους, εργάζεται καθημερινά με γνώμονα την εταιρική 

φιλοσοφία που είναι η "απόλυτη ικανοποίηση των πελατών".             
Τα κεντρικά γραφεία, η διοίκηση, καθώς και κάποιοι αποθηκευτικοί 

χώροι βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ το εργοστάσιο με τις κύριες 
αποθήκες βρίσκεται στη Α 'Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, με κτίρια 

17.500m2 σε συνολική έκταση περίπου 33.000m2.

Σε μια πορεία άνω των 35 χρόνων παραγωγικής δραστηριότητας 
και έχοντας την εμπειρία και τη γνώση ειδικών στον τομέα μας, τα 

προϊόντα μας συγκαταλέγονται στα ποιοτικότερα του είδους τους στις 
διεθνείς αγορές και παρέχουν πρακτικές, αξιόπιστες και ανθεκτικές 

λύσεις σε πολλές εφαρμογές.



                                                                                                   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρωτοποριακό σύστημα σύνδεσης παροχής στο μπάνιο για ζεστό και κρύο νερό 
SANIFLEX, περιλαμβάνει ορειχάλκινο χρωμιωμένο ταχυσύνδεσμο, κατάλληλο για 
υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, ο οποίος σε συνδυασμό με σωλήνα PEX-b, ειδικής 
διάστασης (10x1,4), υποκαθιστά τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης ζεστού-κρύου 
στα μπάνια.
Το σύστημα αυτό προσφέρει ευκολία στοκ, διαχρονική αντοχή, ταχύτητα 
εγκατάστασης και καλή αισθητική, μιας και ο σωλήνας «ντύνεται» με σπιράλ άσπρο, 
χρυσαφί ή ασημί. Οι ταχυσύνδεσμοι διατίθενται σε διαστάσεις 3/8’’, 1/2” και 3/4”, με 
αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα. 
Οι πλαστικοί σωλήνες SANIFLEX, είναι από δικυωμένο πολυαιθυλένιο υψηλών 
προδιαγραφών και είναι κατάλληλοι για μεταφορά ζεστού νερού έως 95OC υπό 
πίεση. Για τις παραπάνω χρήσεις, οι σωλήνες SANIFLEX είναι πιστοποιημένοι από 
το γερμανικό ινστιτούτο SKZ (πιστοποιητικό αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και 
πιέσεις) καθώς και από το αγγλικό WRAS για την καταλληλόλητα τους σε δίκτυα 
πόσιμου νερού.

ΧΡΥΣΟ

ΑΣΗΜΙ

ΛΕΥΚΟ
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Σπρώχνουμε τον σωλήνα μέσα στον 
ταχυσύνδεσμο του γωνιακού διακόπτη μέχρι 

να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ του 
τερματισμού.
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Βιδώνουμε τον έναν ταχυσύνδεσμο στον 
γωνιακόδιακόπτη της παροχής ύδρευσης 

και τον δεύτερο στον προς σύνδεση 
υδραυλικό υποδοχέα (π.χ. καζανάκι της 

λεκάνης).

Μετράμε το απαιτούμενο μήκος σωλήνα 
μέχρι τον απέναντι ταχυσύνδεσμο και αφού 

κόψουμε τον σωλήνα, κόβουμε ισομήκες 
σπιράλ.
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«Φοράμε» το σπιράλ στο σωλήνα και το
συμπιέζουμε προς την πλευρά του γωνιακού
διακόπτη, ώστε να υπάρχει επαρκές μήκος 

σωλήνα για να σπρώξουμε μέσα στον 
άλλο ταχυσύνδεσμο εώς ότου ακουστεί το 

χαρακτηριστικό κλικ του τερματισμού.

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ VPES Φ10 x 1,4 (ΛΕΥΚΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑΣ PBS Φ8 x 1 (ΓΚΡΙ)

ΣΩΛΗΝΑΣ DOWLEXS Φ8 x 1 (ΛΕΥΚΟΣ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΛΊΑΝΊΚΗΣ
ΣΕΤ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 3/8”(F)

ΣΕΤ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 1/2”(F)

ΣΕΤ SANIFLEX με ταχυσύνδεσμο 3/4”(F)

ΣΠΊΡΑΚ
ΣΠΙΡΑΛ Φ16(10) ΛΕΥΚΟ

ΣΠΙΡΑΛ Φ16(10) ΧΡΩΜΕ Ή ΧΡΥΣΟ

ΠΛΑΣΤΊΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΑΣΤ. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧ/ΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΊ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ10X 1/2” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ10X 3/8” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ10X 3/4” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ10X 1/2” (M) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΊΑΚΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Φ10x3/4”(F) (με τρελό ρακόρ) ΧΡΩΜΕ

ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΕΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΕΤ ΤΑΧ/ΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Φ8XΜ10

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΊ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8 x 1/2” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8 x 3/8” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8 x 3/4” (F) ΧΡΩΜΕ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ8 x 1/2” (M) ΧΡΩΜΕ

ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΕΊ:  3m σωλήνα Φ10, 3m σπιράλ, 10 ταχ/σμους, 1 εξολκέα

ΔΟΚΊΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(για πιστοποίηση ποιότητας) ΠΡΟΔΊΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ

Υδροστατικής πίεσης  EN ISO 15875-5
Παρ.4.2

12.5 bar-95OC
για 1000h

Εναλλαγής θερμοκρασιών  EN ISO 15875-5
Παρ.4.5

10bar με εναλλαγή 90oC / 20oC
ανά 15min για 5000 κύκλους

Εναλλαγής πιέσεων  EN ISO 15875-5
Παρ.4.6

23OC με εναλλαγή 0,5bar / 15bar
ανά 2sec για 10000 κύκλους

Χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση

▷ Για να κουμπώσει σωστά ο ταχυσύνδεσμος με τον πλαστικό σωλήνα, πρέπει να 
πιεστεί και να εισχωρήσει ο πλ.σωλήνας μέσα στον ταχυσύνδεσμο, μέχρι να ακουστεί 
το χαρακτηριστικό κλικ του τερματισμού.

▷ Στον ταχυσύνδεσμο με θηλυκό σπείρωμα, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι υπάρχει η 
λαστιχένια φλάντζα στεγανοποίησης, οπότε δεν χρειάζεται τεφλόν ή κανάβι.

▷ Ο ταχυσύνδεσμος μπορεί να βιδώσει με το χέρι, ωστόσο για σιγουριά μπορούμε 
με τη χρήση ενός κλειδιού να τελειώσουμε το βίδωμα.

▷ Ο πλαστικός σωλήνας πρέπει να κόβεται κάθετα ως προς τον διαμήκη άξονά του 
με τον ειδικό κόφτη.

▷  Δεν αποθηκεύουμε τον πλαστικό σωλήνα και τους ταχυσυνδέσμους σε μέρος 
χωρίς UV προστασία.


