
CASAFLEX - system giętkich rurociągów preizolowanych

z jakością w bezpieczną przyszłość
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CASAFLEX 

dla lokalnych sieci ciepłowniczych i przyłączy wysokoparametrowych

CASAFLEX – system giętkich rur preizolowanych, samokompensujących o rurze przewodowej z 
pofałdowanej stali nierdzewnej: wydajny, prosty, niezawodny.

Pofałdowany płaszcz zewnętrzny, splecione przewody alarmowe i zoptymalizowana technika połączeń 
umożliwiają układanie przyjazne instalatorom. Odporność na wysokie temperatury medium dzięki zastoso-
waniu wysokosprawnej pianki PIR (poliizocyjanuran), gwarantuje łatwość i szybkość wkomponowania się 
w dowolną sieć ciepłowniczą. Zaś efektywność energetyczna tego systemu znana jest już od wielu lat. Bez 
względu na to, czy zastosowany jako przewód magistralny, czy przyłącze domowe – system CASAFLEX to 
najlepsza inwestycja w bezpieczną przyszłość.

Opatentowana technika połączeń,
sprawdzona przez lata
Pierścień grafitowy jako uszczelnienie
gwarantujące trwałe bezpieczeństwo

Najwyższe temperatury
System przeznaczony do pracy
w temperaturze medium
do 180 °C

Optymalna izolacja termiczna
Wielowarstwowa bariera
antydyfuzyjna zapobiega dyfuzji
gazu z komórek pianki

Płaszcz PE ze wzmocnieniem
stalowym
Maksymalna trwałość
i bezpieczeństwo

Giętkie przewody alarmowe
Splecione przewody monitorujące, dla 
systemów rezystancyjnego 
oraz impulsowego, zintegrowane
z konstrukcją rury

Połączenia zaciskowe do stosowania
zarówno w ziemi, jak i w budynkach

Rura przewodowa
z pofałdowanej śrubowo
stali nierdzewnej
samoczynna kompensacja,
samoczynne odpowietrzenie,
samoczynne czyszczenie 
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Z JAKOŚCIĄ W BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ

pięć zalet połączonych w systemie CASAFLEX
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Giętki
dostosowany do potrzeb i łatwy w 
użyciu

Szybki
przyspiesza przebieg prac budowlano-
montażowych, oszczędza czas i pieniądze

Profesjonalny
wsparcie, doświadczenie i innowacyjność 
w pakiecie

Wydajny 
niedroga realizacja najbardziej ambitnych 
projektów

Niezawodny
sprawdzony przez wiele lat stosowania



GIĘTKI I WYDAJNY

najlepszy z najlepszych: szybko układany by sprostać wymogom wykonawczym

Dostawa w jednorodnych odcinkach o długościach do 810 metrów i jednocześnie giętkość znakomicie 

usprawniają układanie rur. Krótki czas trwania prac i wąskie wykopy minimalizują koszty wykonawstwa.

Monitorowana giętkość  
Pofałdowany płaszcz zewnętrzny w 
rurach CASAFLEX, w połączeniu ze 
spiralnym kształtem rury przewodo-
wej i splecionymi przewodami 
alarmowymi wbudowanymi w 
izolację, zapewniają najlepsze 
dostosowanie do potrzeb i wydaj-
ność. Wszelkie przeszkody podziem-
ne, nawet te niespodziewane, mogą 
być omijane szybko i bezpiecznie. 
Niewielkie promienie gięcia rur 
umożliwiają ich dostawy w zwojach 
o racjonalnych rozmiarach. 

Jednodniowa budowa 
Dzięki możliwości przycięcia rury na
odpowiednią, nawet znaczną dłu-
gość, możliwe jest bardzo szybkie 
wykonywanie przyłączy do budyn-
ków, poprzez sprawne odwijanie jej 
ze zwoju. Jednocześnie eliminujemy 
potrzebę czasochłonnego łączenia 
odcinków. 

Oszczędność kosztów 
Wąskie wykopy oznaczają znaczące
oszczędności w kosztach prac 
ziemnych. Zagadnienia rozsze-
rzalności termicznej są do pomi-
nięcia, CASALFEX jest konstrukcją 
zarówno samokompensującą jak i 
samoodpowietrzającą się. Mniejsza 
ilość ziemi z wykopów, łatwiejsze 
odtwarzanie nawierzchni, wygod-
niejsza organizacja ruchu ulicznego 
w pobliżu prac budowlano-monta-
żowych, to wszystko przemawia na 
korzyść systemu CASAFLEX. 
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PROSTY I NIEZAWODNY

wygodne układanie i długa żywotność
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Dzięki uproszczeniu problemów statycznych i technologii łączeń, bardzo proste projektowanie. 

Najwyższa jakość, idealna izolacyjność i nieskomplikowany montaż skutkują długotrwałą bezproblemową 

eksploatacją. 

Rozwiązanie problemów 
My przygotowujemy rury i wysy-
łamy, klient układa. Szybko i łatwo: 
niepotrzebne są zarówno kształtki 
kompensacyjne („U”, lub „Z”), jak i 
punkty stałe, w większości przypad-
ków – także elementy odpowietrza-
jące. Złączki CASAFLEX montuje się 
prosto i szybko. Zapewniają one 
bezpieczne i niezawodne połączenie 
z innymi elementami sieci ciepłow-
niczej, lub instalacji wewnętrznej.

Prosta technika łączenia 
Dzięki wieloletnim doświadczeniom 
i testom, rozwiązanie połączeń zas-
tosowane w rurach CASAFLEX jest 
łatwe w stosowaniu ze względu na 
brak spawania podczas montażu
złączek oraz brak specjalnych 
przyrządów kalibrujących. Nieza-
wodna technika zaciskania elemen-
tów złączek zapewnia absolutne 
bezpieczeństwo, trwałość i pewność 
połączeń.
Wszystko w zgodzie z zasadą: pro-
sto, szybko i niezawodnie.

Technologia jutra dostępna już 
dziś 
Wielowarstwowa bariera antydyfu-
zyjna i pianka PIR zapewniają mini-
malne straty ciepła oraz odporność 
na temperatury medium do 180 °C. 
Wypróbowane, sprawdzone
połączenia umożliwiają pracę rur 
pod ciśnieniem nominalnym PN 16, 
lub PN 25.
W przypadku wystąpienia uszko-
dzenia z zewnątrz, można je łatwo 
zaobserwować dzięki wbudowanym 
przewodom alarmowym.



PROFESJONALNY

wsparcie, doświadczenie i innowacyjność w pakiecie

Innowacyjność, wieloletnie doświadczenie, zorientowanie na potrzeby i indywidualne podejście do nich.

Silna marka
Około 2 000 000 metrów ułożonych 
rur i ponad 100 000 zamontowanych 
złączek systemu CASAFLEX 
zapewniają pewność, jaką klienci
mogą znaleźć w naszych produk-
tach. Walory BRUGG Systemy Ruro-
we to bogate doświadczenie, wyso-
ka jakość i innowacyjność produk-
tów. Zapewniamy doradztwo opie-
rające się na indywidualnym pode-
jściu do konkretnych potrzeb i pro-
blemów. Nasz system kontroli jako-
ści i zgodność ze stosownymi stan-
dardami upewniają Państwa w tym, 
że w każdej firmie z grupy BRUGG 
spotkacie się Państwo z najwyż-
szym poziomem obsługi.

Departament Rozwoju BRUGG stale 
pracuje nad rozwiązaniami, wycho-
dzącymi naprzeciw pojawiającym 
się wymaganiom. Nasza najnowsza 
technika połączeń jest jednym
z przykładów takich właśnie inno-
wacji. Rozwiązania produktowe 
Brugg to najwyższa jakość i wielo-
letnia niezawodność. Te cechy
można odnaleźć w licznych deta-
lach, chociażby w rozwiązaniu sple-
cionych przewodów alarmowych, 
stosowanych z powodzeniem
przez wiele lat. Taka konstrukcja za-
pobiega uszkodzeniom przewodów 
podczas wyginania rur. Z BRUGG 
Systemy Rurowe jesteście Państwo 
bezpieczni. Zawsze.

Dodatkowe korzyści
• dostępne rury pojedyncze (UNO)
 i podwójne (DUO) 
• temperatura robocza 160 °C,
 maksymalna 180 °C
• standardowe złączki PN 16 i PN 25
• złączki zaciskowe do DN 40 / PN 16
• dostępność materiałów i akce-
 soriów umożliwiających transport  
 wody pitnej
• specjalne wersje wykonania na za- 
 mówienie
• zgodność z normą PN-EN 15632-1
 i 15632-4
•  możliwa dostawa jednorodnych 
 fabrycznie odcinków o długościach  
 przekraczających 560 m – na   
 bębnach
•  dodatkowe wzmocnienie mecha- 
 niczne w postaci siatki stalowej, 
 wtopionej między piankę i płaszcz  
 zewnętrzny
•  szkolenia montażowe prowadzone
 na budowach, szkolenia projektowe  
 – na życzenie, do uzgodnienia.
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CASAFLEX UNOCASAFLEX UNO

ZAKRES OFERTY PRODUKTOWEJ

również dla Państwa potrzeb
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Parametry pracy
Temperatura maks. robocza 160 °C
Temperatura szczytowa maks. 180 °C
Ciśnienie robocze: 16 barów

Zakres zastosowania
Przyłącza do budynków, ciepłownicze sieci 
lokalne i centralne

rozmiar zwoju Ø 3000 x 1200 mm (szerokość)
Dłuższe odcinki na zapytanie

rozmiar zwoju Ø 3000 x 1200 mm (szerokość)
* średnica zwoju 2800 mm
Rura 60+60/182 – praca w temperaturze do 130 °C. Produkt na specjalne zamówienie.
Dłuższe odcinki na zapytanie

typ 

  22/  91 

  30/111  

  39/126 

  48/126 

  60/142

  75/162

  98/162

127/202

DN 

  20 

  25  

  32 

  40 

  50

  65

  80

100

cale 

¾ 

1  

1¼ 

1½ 

2

2½

3

4

rura przew. 

d x s

mm

  25 x 0.3 

  34 x 0.3 

  44 x 0.4 

  55 x 0.5 

  66 x 0.5

  86 x 0.6

109 x 0.8

143 x 0.9

 

płaszcz

zewn.

D

mm

  91 

111  

126 

126 

142

162

162

210

min.

promień

gięcia

m

1.0 

1.0  

1.2 

1.2 

1.5

1.8

2.0

2.8

pojemność

rury 

przew.

l/m

  0.44 

  0.80  

  1.35 

  2.04 

  3.12 

  5.12

  8.43

14.30

   ciężar

   kg/m

   1.30 

   1.93  

   2.60 

   2.92 

   3.54

   4.80

   5.70

   8.80

długość maks.

zwoju

m          

560       

360       

280       

280       

200       

145 

145  

  40   

CASAFLEX DUO

typ

 

22+22/111 

30+30/126  

39+39/142 

48+48/162

60+60/182*

cale 

¾ 

1  

1¼ 

1½

2

rura przew. 

d x s2

mm

25 x 0.3 

34 x 0.3 

44 x 0.4 

55 x 0.5

66 x 0.5

min.

promień

gięcia

m

1 . 1  

1.4  

1.5 

1.8

2.0

pojemność

rury

przew.

l/m

0.44 

0.80  

1.35 

2.04

3.12

ciężar

kg/m

2.50 

3.10  

3.70 

4.20

5.10

długość maks.

zwoju

m           

360        

280    

200      

145     

  80*

DN 

20 

25  

32 

40

50 

płaszcz

zewn.

D

mm

1 1 1  

126  

142 

162

182
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A BRUGG GROUP COMPANY
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