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PITNÁ VODA

Systém IVAR.PRESS C-STEEL vyhotovený z pozinkovanej uhlíkovej 
ocele určený pre využitie v mnohých typoch inštalácií v priemysle 
i pozemnom staviteľstve tam, kde nie je požadovaná nerezová oceľ.

Typickými aplikáciami sú:
- uzatvorené cirkulačné okruhy vody vo vykurovacích a chladiacich 
   systémoch,
- systémy so stlačeným vzduchom a internými plynmi,
- protipožiarne systémy.

Systém IVAR.PRESS C-STEEL je certifi kovaný v súlade s normami SITAC 
pre škandinávske krajiny, podľa CSTB pre francúzky hovoriace krajiny 
a podľa noriem Gost-R pre krajiny Východnej Európy. Pripravuje sa 
homologizácia VdS pre hasiace systémy. Predaj zahájený v ČR a SR.

IVAR.PRESS NEREZ-GAS bol schválený v niektorých európskych 
krajinách pre systémy rozvodu plynu a pre vonkajšie rozvody 
v interiéri i v exteriéri. Je možné ho použiť pre všetky typy horľavých 
plynov v kvapalnom i plynnom skupenstve. Tesnenie v tvare 
O-krúžku je zhotovené zo žltého HNBR, a preto je kompatibilné so 
všetkými používanými horľavými plynmi, odoláva starnutiu 
i teplotám.

Systém IVAR.PRESS NEREZ-GAS bol certifi kovaný podľa nemeckej 
normy DVGW V614 pre plynové rozvody. Pre zavedenie do predaja 
bude certifi kovaný pre ČR a SR.

IVAR.PRESS NEREZ vyhotovený z nerezovej ocele je ideálnym 
riešením pre inštaláciu rozvodov pitnej vody, pretože nerezová oceľ 
AISI 316L zaručuje vysoké hygienické parametre a odolnosť voči 
korózii. Spoľahlivé a vysokokvalitné komponenty ich predurčujú 
tiež pre vykurovacie, chladiace a protipožiarne systémy a pre rozvod 
stlačeného vzduchu v pozemnom staviteľstve i v priemysle.. 

Systém IVAR.PRESS NEREZ bol mnohými tuzemskými 
i medzinárodnými úradmi certifi kovaný pre použitie v rozvodoch 
pitnej vody. Najmä požiadavky nemeckej normy DVGW W534 
sú úplne splnené. Pripravuje sa homologizácia VdS pre hasiace 
systémy. Pre zavedenie do predaja bude certifi kovaný pre ČR a SR.

Ø 15 -108 mm

Ø 12 -108 mm

Ø 15 -108 mm

POZEMNÉ STAVBY - PRIEMYSEL - LODE: JEDNO RIEŠENIE PRE VŠETKY APLIKÁCIE!

NEREZ AISI 316L

POZINKOVANÁ UHLÍKOVÁ OCEĽ

NEREZ AISI 316L

Obchodní a technické zastoupení: IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
e-mail: info@ivarcs.cz

Technická kancelária SK: IVAR CS, spol. s r. o.
Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 432, tel./fax: +421 346 214 431
e-mail: ivar@stonline.sk

www.ivarcs.cz, www.ivarsk.sk
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