
 

REHAU: Instalatii sanitare și termice 

Soluții modern pentru orice sistem 

 

Ca marcă premium pentru soluții pe bază de polimeri, REHAU este lider internațional în sectoarele 

construcțiilor, automobilelor și industriei. Pe plan local, unde este prezentă de 25 de ani, compania este 

recunoscută pentru soluțiile de ultimă oră pe care le oferă în domeniul construcțiilor, și mai specific în 

domeniul instalațiilor termice și sanitare și soluțiilor pentru încălzire și răcire în suprafețe.  

Rautitan Stabil  

RAUTITAN este punctul de referinţă pentru instalatori în căutarea de soluţii simple, sigure, pentru 

nevoile de zi cu zi. Un singur sistem pentru fiecare utilizare. 

RAUTITAN stabil este o ţeavă multistrat compusă dintr-un strat interior de PE-Xa, rezistent la parametrii 

de operare ai sistemului. Stratul de aluminiu acţionează ca o protecție împotriva difuziei oxigenului şi 

ajută la îndoirea facilă a țevii, cu risc minim de strivire. Calitatea RAUTITAN este susţinută de o garanţie 

de 10 ani în condiţii extrem de avantajoase! 

RAUTITAN este un sistem complet, care include țeavă, fitinguri și manșon alunecător, sistem ce permite 

realizarea unei îmbinări etanșe, fără puncte de stagnare şi fără a necesita O-inele sau alte tipuri de 

garnituri. Materialele robuste fac posibilă atingerea temperaturilor de funcţionare cuprinse între -10°C și 

+95°C. 

RAUTITAN este optim conceput pentru a sprijini noi tehnici de instalare. Acesta este adaptat în trasee 

inteligente, pentru soluții în buclă și conducte inelare, care permit o mai bună distribuţie a apei. Astfel, 

dacă temporar nu sunt utilizate unul sau mai multe obiecte sanitare, apa rămâne în mișcare, combătând 

optim încărcăturile microbiene. Beneficiile sunt igiena și confortul. 

 

Distribuitoare inox HKV-D 

Pentru distribuţia de căldură, oferim mai multe tipuri de distribuitoare pentru circuite de încălzire, 

dulapuri de distribuţie şi numeroase accesorii. Ne-am reînnoit în întregime oferta, furnizând soluţii 

capabile să satisfacă toate necesităţile de construcţie. Unul dintre distribuitoarele noastre cele mai 

appreciate este distribuitorul de inox HKV-D din gama de distribuitoare din oțel inoxidabil. Acesta are  

dimensiune de racordare 1”, debitmetru nou de înaltă precizie, cu reglaj al debitului prin rotire, cu valori 

cuprinse între 0-5 l/min. Mai mult, este disponibil și în varianta cu debitmetru EASYFLOW: Soluție 

inovatoare pentru menținerea debitului constant pe circuite, realizat prin autoreglaj dinamic al 

debitmetrului. 

 

Încălzirea în pardoseală cu Rautherm S  

Țevile RAUTHERM S au urmatoarele caracteristici: 



 

- PE-Xa, calitate garantată: Robust, antişoc chiar şi la temperaturi scăzute de până la -10 °C şi 

posibilitatea utilizării țevii reziduale datorită îmbinării cu manşon alunecător.  

- Flexibilitate: Utilizate în majoritatea aplicaţiilor, de la clădiri rezidenţiale, la clădiri comerciale 

sau industriale.  

- Tehnică de îmbinare testată pe scară largă: Rapid, simplu şi sigur, nu necesită utilizarea de 

garnituri tip O-ring, deoarece materialul țevii în sine funcţionează ca o garnitură. 

Ca o confirmare a calității sistemului, țevile RAUTHERM S, precum și îmbinările cu manșon alunecător, 

au garanție de 10 ani și durată de viață de 50 de ani. 

Placa Tacker  

Această placă face sistemul să fie recunoscut pentru optimizarea costurilor și rapiditate. Placa este 

fabricată din EPS (polistiren expandat), în conformitate cu SR EN 13163, cu o folie din țesătură rezistentă 

la rupere, împletită și caserată, la partea superioară. Folia acționează ca barieră împotriva umidității din 

șapă. Folia de la partea superioară a plăcii prezintă un caroiaj ce ajută la dispunerea țevii la pas de 5 cm, 

precum și la taierea usoară a rolei. Datorită materialului armat, smulgerea clemelor din placă nu mai 

este posibilă. Sistemul este recunoscut pentru montare ușoară și rapidă: acele sunt montate rapid cu 

ajutorul unui singur aparat, prin intermediul unui simplu impuls. Procesul de montare este astfel scurtat 

și poate fi întrerupt și reluat cu ușurință. Montarea este fermă: țevile sunt securizate cu ajutorul acelor 

Tacker, fixate cu aparatul Tacker multi. Vârfurile special fabricate ale acelor asigură rezistență la 

smulgere de până la 8 kg. 

Sistemul de automatizare Nea H 

REHAU proiectează şi produce soluţii pentru controlul temperaturii, care sunt nu doar ușor de instalat, ci 

și de utilizat. Tehnicile de control includ programe de gestionare a condițiilor de temperatură și 

umiditate, adecvate pentru diferite tipuri de aplicaţii. Termostatul NeaH - cu un design modern, simplu 

de instalat şi uşor de utilizat, termostatul are un afişaj generos şi o interfaţă intuitivă. 

 


