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Ř E Š E N Í P R O K A Ž D É C H L A Z E N Í

TruBky Cu měkké izolované TuBoliT SpliT a TuBoliT Dual SpliT
profesionální předizolované řešení snižující náklady a zkracující dobu montáže.

výhoda pro vás:

vlastnosti:

Tubolit® Split / DuoSplit je spolehlivé předizolované systémové řešení pro propojování vnitřních a venkovních jednotek klimatizač-
ních systémů typu split a multisplit. Licencované, žíhané měděné trubky jsou předizolované izolačním materiálem Tubolit®. Systém 
se snadno montuje, snižuje náklady a zkracuje dobu montáže, zabraňuje kondenzaci a je vhodný i pro nové chladící plyny R-410A 
a R-407C. Bílá povrchová vrstva odolná proti UV záření chrání proti mechanickému opotřebení a zaručuje estetické začlenění do 
pláště budovy. Zároveň je vhodná i do venkovního prostředí. Patentovaný způsob lepení u výrobku DuoSplit umožňuje snadné 
otevření a opakované uzavření spojů bez nutnosti používání svorek nebo lepidel.

 » (tvrdost R 220, podle EN 12735-1, požární vlastnosti 
B2 dle DIN 4102-1, E dle EN 13501-1),  
rozsah teplot média -50 až 105°C 

 » tepelná vodivost λ při 0°C ≤ 0,035 W/(m-K),  
při 40°C ≤ 0,04W/(m-K), faktor difúzního  
odporu vodní páry μ dle EN 13469 ≥ 5 000

Tubolit Split

Tubolit Dual Split

Zboží skladem na všech pobočkách (Praha, Brno, Plzeň)
Při odběru 10 balení od jednoho rozměru bude poskytnuto 1 balení stejného rozměru zdarma.

Ceny jsou platné do 30.4.2014

Kód v palcích ø mm x stěna mm, ø Balení krabicové/ m Akční cena 
bez DPH, Kč/ m

Při odběru 10 krabic 
1 zdarma

150038 1/4" (6,35 x 0,8) 25 33 Kč 10 + 1

150039 3/8" (9,525 x 0,8) 25 49 Kč 10 + 1

150040 1/2" (12,70 x 0,8) 25 67 Kč 10 + 1

150042 5/8" (15,875 x 1,0) 25 96 Kč 10 + 1

150043 3/4" (19,05 x 1,0) 25 126 Kč 10 + 1

150044 7/8" (22,225 x 1,0) 25 148 Kč 10 + 1

Kód v palcích ø mm x stěna mm, ø Balení krabicové/ m Akční cena 
bez DPH, Kč/ m

Při odběru 10 krabic 
1 zdarma

150025 1/4" + 3/8" (6,35 x 0,8 + 9,525 x 0,8) 20 83 Kč 10 + 1

150026 1/4" + 1/2" (6,35 x 0,8 + 12,70 x 0,8) 20 99 Kč 10 + 1

150027 3/8" + 5/8" (9,525 x 0,8 + 15,875 x 1,0) 20 145 Kč 10 + 1
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otevírání/uzavírání spojů

izolace Tubolit® licencovaná, měkká žíhaná 
bezešvá tažená trubka 
pro chladící zařízení

Výhoda pro vás:
Tubolit® Split / DuoSplit je spolehlivé předizolované systémové řešení pro propojování vnitřních a venkovních jedno-

tek klimatizačních systémů typu split a multisplit. Licencované, žíhané měděné trubky jsou předizolované izolačním 

materiálem Tubolit®. Systém se snadno montuje, snižuje náklady a zkracuje dobu montáže, zabraňuje kondenzaci 

a je vhodný i pro nové chladící plyny R-410A a R-407C. Bílá povrchová vrstva odolná proti UV záření chrání proti 

mechanickému opotřebení a zaručuje estetické začlenění do pláště budovy. Zároveň je vhodná i do venkovního 

prostředí. Patentovaný způsob lepení u výrobku DuoSplit umožňuje snadné otevření a opakované uzavření spojů 

bez nutnosti používání svorek nebo lepidel.

Klimatizace

Kontrola kondenzace s výrobky Tubolit® Split

Profesionální předizolované řešení snižující 
náklady a zkracující dobu montáže.

teplota kapaliny: 5º C
průměr měděných trubek: 1/2“ nebo 12 mm
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