
Представляємо вашій увазі
ПЕРШУ УНІКАЛЬНУ СИСТЕМУ труб та латунних фітінгів 

на базі  ізраїльської труби PEX-A і Pex-Al-Pex 
виробництва Golan Plastic Product.

Система Heat-Pex включає в себе труби PEX-A і 
Pex-Al-Pex, а також широкий асортимент 
латунних фітінгів оригінального виробництва 
з максимальним запасом міцності (коєфіцієнт 
> 1,5), виготовлених в Україні у відповідності зі 
стандартом ISO 9001-2009 та вимогами 
українських стандартів ДБН.В.2.5.-64:2012 і 
ДБН.В.2.5.-67:2013.

Історія створення
Завод Golan Plastic Product (Ізраїль) протягом декількох років шукав надійного виробника 
фітінгів для системи, продукція якого відповідала б не тільки міжнародним, але й стандартам 
якості самого заводу-виробника, так як Golan Plastic Product не виготовляє фітінги, 
спеціалізуючись виключно на трубах.
Латунні фітінги  Heat-Pex, розроблені інженарами, які пройшли навчання в Bugatti Valvosanitaria 
(Італія), виявились єдиними, що бездоганно впорались з тестуванням.
Сумісність та міцність системи труб та латунних фітінгів Heat-Pex, була перевірена тестом  «5000 
циклів» на заводі в Ізраїлі та отримала найвищу оцінку, підтверджену сертифікатом  якості. 
Комплектуючи труби Golan Plastic Product латунними фітінгами  Heat-Pex, ми представили 
українському і міжнародному ринку унікальну наднадійну систему для водо-та 
тепло-постачання.

Купуючи систему HEAT-PEX, Ви отримуєте:
 Надійну, гнучку та легку  в монтажі систему на базі труб PEX-A та Pex-Al-Pex, а також 
сертифікованих латунних фітінгів

  Унікальні фітінги особливого складу  з легованої латуні з високим вмістом  міді - 62%, що 
забезпечує гарні конструкційні та корозійні властивості при широкому діапазоні робочих 
температур зі збереженням стабільності металевої структури в умовах використання 
технічних рідин

  15-річну гарантію від виробника на систему (труби і фітінги)
  Найкращу ціну за комплект матеріалів, якість яких гарантують міжнародні та національні 
сертифікати якості
  Широкий асортимент діаметрів труб та латунних фітінгів до них
  Якісну підтримку від виробника
 Можливість направлення Ваших працівників в учбовий центр Heat-Pex, де професійні 
спеціалісти,  які пройшли підготовку на заводі  Golan Plastic Product, навчать їх 
ефективному плануванню системи
  Радісних та вдячних замовників

Унікальні фітінги Heat-Pex
Фітінги Heat-Pex, якими комплектується система, 
вироблені в Україні з унікального, спеціально 
розробленого латунного сплаву, який володіє 
значно більшою міцністю та зносостійкістю  в 
порівнянні з сучасними пластиковими  аналогами.
Головною перевагою фітінгів Heat-Pex є іх 
адаптованість до українських реалій-адже всім 
відомо, що вода, яка поставляється в системи 
водо-та тепло-постачання нашої країни, містить 
корозійні речовини та дрібні часточки, які 
сприяють знецинкуванню металів та спричиняють 
механічні пошкодження системі.
Ці властивості водно-хімічного режиму роботи 
систем в Україні позначаються в першу чергу на 
фітінгах, які використовуються при монтажі 
сучасних систем. Використання фітінгів з латуні 
разом з полімерними трубами висуває ряд 
додаткових вимог до самих фітінгів.

 Латунь для фітінгів Heat-Pex була спеціально 
розроблена науково-дослідною групою вчених 
інституту металофізики НАН України 
ім.Курдюмова. Тому фітінги для системи 
Heat-Pex виготовлені зі зносостійкої до цього 
руйнівного процесу багатокомпонентної 
важколегованої латуні згідно DIN ISO 6509 з 
унікальним вмістом міді ~62%. Така марка  
латуні широко використовується в 
кораблебудуванні для деталей які піддаються 
важким умовам роботи в морській воді та 
іншим агресивним речовинам. При цьому 
склад допустимих шкідливих речовин 
відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, 
що дозволяє використовувати даний тип латуні 
в системах питного водопроводу.

З практичної точки зору, Het-Pex вдалося розробити латунь з хорошими 
конструкційними та корозійними властивостями для широкого 
діапазону робочих температур зі збереженням стабільності металевої 
структури в умовах  використання технічних рідин. Високі показники до 
окислення дозволяють використовувати нашу продукцію не тільки для 
системи технологічного водопостачання, а й питного.
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