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TEXOR KFT.

BORDÁZOTT PVC ÉS LPE CS?  
(DRÉNCS? ) Els?sorban mez?gazdaságban (talajvíz, gazdálkodás, 

melioráció), kommunális szennyvizek szikkasztására, 
építési munkáknál, földm?vek víztelenítésére, ipari 
cs?vezetékek, kábelek véd?csöveiként használják. A 
csövek Ø50, Ø65, Ø100, Ø200 mm méretben perforált 
és nemperforált
kivitelben 50 és 250 fm tekercsben készülnek.

A polietilén nyomócsövek földbe temetett és földfelszín 
felett kiépített általános felhasználású-, valamint ivóvíz 
nyomás alatti, illetve szennyvizek vákuum vagy nyomás 
alatti elvezetésére tervezett cs?vezeték rendszerek 
építésére alkalmasak. A csövek Ø20-Ø315 mm 
átmér?ben, tekercs ill. szál kiszerelésben készülnek.

A PP-R HIDEG- MELEGVÍZ NYOMÓCS?

A PP-R hideg- melegvíz nyomócs? alkalmas 
nyersvíz általános felhasználású víz és használati 
melegvíz szállítására, valamint f?tési és h?tési 
rendszerekhez az alkalmazási osztálynak megfelel? 
tervezési nyomáson és h?mérsékleten. Ø25-Ø315 
mérettartományban, S5; S3,2 ; S2,5 ;S2 sorozatban 
szabvány szerint gyártva.

PE VÉD?CS? 

A PE véd?csövek els?sorban épületen kívül, földbe 
fektetve hírközl? kábelek, földkábelek behúzására és 
védelmére alkalmasak. 

A csövek Ø20-Ø315 mm átmér?ben, tekercs ill. szál 
formában készülnek.

MIKROCS?

A minics?, mikrocs? rendeltetése a fényvezet?, 
optikai kábel mechanikai védelme. Egyréteg?, bels? 
hosszirányú bordázattal ellátottak, az optikai 
(fényvezet?) kábel belövés el?segítése céljából. 

Ø 3-16 mm küls? átmér?ben és 0,45 - 1,45mm 
falvastagságban gyártjuk.  A szerelési feltételekhez 
igazodva a csöveket 100 ? 1.500 m-es tekercses 
 formában gyártjuk, nem kötegelt kivitelben.

PVC CSATORNACSÖVEK

A  KG csatornacsövek kemény polivinilkloridból 
készülnek, melyekb?l az idomokkal gravitációs 
csatornarendszerek szerelhet?k és kommunális 
szenny- és csapadékvíz elvezetésére szolgálnak. 

GRÜNFIX ERÓZIÓMENTESÍT? MATRACOK

A GRÜNFIX eróziómentesít? termékek alkalmazása 
a leghatékonyabb erózióvédelmi

eszközök egyike. Vet?magos és vet?mag nélküli 
kivitelben készül. 

Típusok:

 alpesi GRÜNFIX matracok 

 normál eróziómentesít? matracok 

 GRÜNFIX vegetációs hengerek 

 GRÜNFIX mulchmatte matracok kertészeti és 
kertépítési munkálatokhoz

KPE VÍZNYOMÓCS?

A mez?gazdasági öntöz?cs? kiválóan alkalmazható a 
mez?gazdasági területek, kiskertek és lakóházak 
szezonális öntöz?víz hálózatainak kiépítésére. 

A mez?gazdasági öntöz?cs? ivóvíz szállítására nem 
alkalmazható! 

Ø 20 ? Ø 250 mérteben, tekercses illetve szálas 
kiszerelésben gyártjuk.

A MEZ? GAZDASÁGI ÖNTÖZ? CS?

A KPE gyors csatlakozós és hegeszthet? cs?idomok 
megfelel? méret? PEcsövek kötésére alkalmasak. 
Cégünk a vásárlók teljes mérték? kiszolgálása 
érdekében a termékeinkhez kapcsolódó különféle 
idomok teljes méretválasztékát forgalmazza! 

KPE IDOMOK

A KPE gázcsövek els?sorban épületen kívüli, földbe fektetett 
gázhálózati f?- és elosztóvezetékek kialakítására szolgálnak.  

A csövek Ø20-Ø315 mm átmér?ben, tekercs ill. szál formában 
készülnek

KPE GÁZNYOMÓCS?

http://www.texor.hu/index.php/termekek/pvc-termekek/114-pvc-csatornacsovek

