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Saadaval on torusadulad DN 25 - DN 1500, 
malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, 
terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja betoonist torudele.
Keermestatud või äärikuga väljalaskeava kuni 6”.

Hooldusühendusklapid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka 
„RAPIDO” tüüpi sadulaga, koos sisemise sulgurkorgiga 

(elastomeerkumm, pehme tihendus ja roostevabast terasest vars).
Suurused alates ¾” kuni 2”.

Suure tolerantsiga kolmeosalised klam-
brid parandamiseks ja koputamiseks 
surve all. Keermestatud või äärikuga 
väljalaskeava (kuni 8”), saadaval suurust-
es DN 40 - DN 800 ja mõeldud malm-
ist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoon-
ist, terasest, klaaskiust ja betoonist 
torudele.

Suure tolerantsiga kaheosalised klambrid parandamiseks ja 
koputamiseks surve all. Keermestatud väljalaskeava ½”, 

saadaval suurustes DN15toDN200. 
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Rõngasklambrid surve all tehtavateks parandustöödeks, 
valmistatud erinevates pikkustes suurustele 

DN 15 - DN 2000. Sobivad malmist/kõrgtugevast malmist, 
asbestbetoonist, terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja 

betoonist torudele.

Rõngasklambrid surve all tehtavateks parandus- või 
koputamistöödeks, valmistatud erinevates pikkustes 
suurustele DN 15 - DN 2000, keermestatud või 
äärikuga varustatud haruga (kuni 8"). Sobivad 
malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, 
terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja betoonist 
torudele.

Väga suure, suure ja keskmise tolerantsiga 
ühendused/adapterid/otsakorgid (surve tüüp). 
Saadaval suurustes DN 20 - DN 800.

Reguleeritavad muhvliitega remondiklambrid 
toruliitmike ja muhvotsliidete lekete 

parandamiseks malmist/kõrgtugevast malmist 
torudel. Neid saab kasutada ka liitekohtade 

lekete parandamiseks muudest materjalidest 
(asbestbetoonist, klaaskiust, terasest, 

plastist) torudel.
Saadaval suurustes DN 50 - DN 1200
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Spetsiaalsed terasliitmikud 
(ühendused/adapterid/astmelised 
ühendused/otsakorgid), saadaval suurustes DN 100 - 
DN 2000.

Torude puurmasin, mida kasutatakse koos meie 
toodetega „RAPIDO”, „TREPI”, „DUEPI” ja „ETERNO” 

mistahes tüüpi torudel. 
Puuride suurused alates ½” kuni 6”.

Erinevad ventiilide, hüdrantide, õhu väljalaske 
vms jaoks kasutatavad pinnakarbid. Kõik mudelid 
on reguleeritava kõrgusega.

Joonised, fotod ja tehnilised andmed ei ole siduvad ning neid võidakse muuta toote konstruktsiooni või 
turutingimuste tõttu. Tekstide, jooniste või fotode kasvõi osaline reprodutseerimine on seadusega keelatud.
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