
PŘEDSTAVENÍ
Nová FLEXI hadice
z měkčeného PVC



Popis výrobku a jeho výhody

2

● Dlouhodobá životnost díky použitým kvalitním materiálům

● UV stabilní

● Větší tloušťka použitých materiálů zajišťuje vyšší mechanickou odolnosti

● Integrovaný adaptér zajišťující vysokou odolnost vůči tlaku a utěsnění případného 
zápachu

● Vysoká chemická odolnost

● Nový adaptér umožňující napojení na potrubí s průměry DN 110, DN 90 a DN 75 

● Horní část může být napojena na větrací komínky s průměry DN 110 a DN 125 

● Větší celková délka (cca 65cm) nabízí větší flexibilitu při instalaci  a umožňuje zahnutí 
flexi hadice až o 90° bez redukování svého vnitřního průměru



Výhody v detailu

Vyznačení 
průměrů

Pomocné vodící 
linky pro zajištění 
čistého řezu



Výhody v detailu

Možnost úpravy horního průměru 
pro DN 125
● Nová FLEXI hadice může být napojena 

na větrací a ventilační komínky
o průměrech DN 110 a DN 125 

● Kromě standardních větracích 
komínků řady Venduct je nová FLEXI 
hadice kompatibilní se sanitárními 
komínky výrobců střešních krytin

Vyznačení
průměrů

Možnost pro 
napojení DN 125

Poznámka:

Pomocí nůžek dosáhnete snadného a

čistého řezu pro průměr DN 125



Výhody v detailu
Delší FLEXI hadice pro snadnější montáž
● Větší celková délka (65cm) nabízí 

vyšší flexibilitu při montáži
● FLEXI hadice může být zahnuta až o 

90° bez redukování svého vnitřního 
průměru

Větší déka umožňuje zahnutí 
až o 90°



Výhody v detailu
Osvědčené, vysoce kvalitní 
materiály
● Speciální měkčené PVC 

činí FLEXI hadici odolnou 
vůči UV záření a 
mechanickým nárazům

● V porovnání s levnými 
FLEXI hadicemi z PVC 
vyztuženými drátem
nabízí nová FLEXI hadice 
větší odolnost a životnost

UV stabilní
měkčené PVC

Zalisovaný adaptér
(bez šroubů / lepidla)

Tvrzené PVC

Ocelová 
svorka odolná
proti korozi



Balení

KE8042-3 (šedá)
● 10 ks / karton
● 80 ks / paleta
● Váha: 1,19 kg / ks
● Váha balení: 12,9 kg
● Rozměr kartonu: 725 x 300 x 550 mm
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