
Eurotis - nerezové ohybné trubky na vodu a kúrenie 
 

Systém Eurotis - nerezové trubky (zvlnené, pohyblivé a ohýbateľné) - je vhodný pre tlakové rozvody pitnej a úžitkovej vody 
(vnútorné a vonkajšie trubkové vedenie, pripojovanie bojlerov, prietokových ohrievačov a pod.), systémy ústredného kúrenia 
(pripojenia vykurovacieho systému, radiátorov, kotlov, atd.), opravy jestvujúcich rozvodov. 

 
REZOVÉ OHYBNÉ TRUBKY  
 
Špeciálna štruktúra umožňuje ohýbať tieto trubky až do uhlu 180° bez 
akýchkoľvek nástrojov.  
 
Materiál trubky: nerez oceľ AISI 304  
Pracovný pretlak: PN 16  
Pracovná teplota: -10 až +120°C  
Polomer ohybu: vlnitú trubku je možné  
ohýbať pri splnení podmienok : dodržaním  
najmenšieho polomeru ohybu R = 2x vonkajší priemer.  
 
Možné veľkosti: 3/8", 1/2", 3/4" a 1".  
 

 
 

SYSTÉM SPÁJANIA   
Lisovanie, výroba pertlov (viď.návod pre inštaláciu) s využitím  
pochromovaných prevlečných matíc.  
(Nemožné používať iné matice dostupné na našom trhu.)  

 

Návod na montáž: 
 
NÁVOD NA VÝROBU TRUBIEK 
 
Pre inštaláciu trubiek EUROTIS DN 3/8",1/2",3/4" a 1" je potrebné dodržiavať nasledujúci postup:  

1. K potrebnej dĺžke trubky pridáme na obidvoch stranách dva krúžky (viď.obr.1)  
2. Trubku urežeme pomocou trubkového rezáka s kolečkom (nikdy pílkou). Vzhľadom k mäkkosti trubky rezanie 

uskutočňujeme opatrne - zabránime tak vzniku ostrapov alebo zdeformovaniu profilu trubky (viď.obr.2). 
3. Trubku vložíme do otvoru držiaka príslušného priemeru tak, aby vyčnievali dva krúžky (viď. obr. 3 a 8).  
4. Držiak vložíme do lisu (viď.obr.4).  
5. Niekoľkokrát silou stalčíme piest lisu, pokiaľ nepríde k vytvoreniu hladkej tesniacej plochy (viď.obr.5).  
6. Kontrola lisovania - dokonalé zlisovanie (viď.obr. 6). (v prípade zlého zlisovania koncovky je nutné  

trubku urezať a znovu zlisovať).  
7. Vložíme prevlečné matice (viď.obr. 7)  
8. Tento istý postup opakujeme aj na druhom konci trubky.  
9. Takto vytvorenú trubku inštalujeme.  

 

 



 

NA TRUBKY EUROTIS JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ LEN NÁRADIE A PRÍSLUŠENSTVO EUROTIS!!! 



Eurogas - nerezové ohybné trubky na plyn  

NÁVOD NA MONTÁŽ TRUBIEK EUROGAS PRE PLYN 
 
Pri inštalácií trubiek EUROGAS pre plyn je potrebné dodržiavať tento návod k použitiu a platné normy a predpisy s tým 
súvisiace. 
 
 
Montážna sada obsahuje:  

1. Žlto potiahnutá trubka  
2. Držiak EUROGAS  
3. XI  
4. Trubkový rezák  
5. Prevlečné matice  
6. Tesnenia  
7. Spojka (vsuvka) závity G:G  
8. Spojka (vsuvka) závity G:UNI ISO 7.1 R  
9. Prechod G:UNI ISO 7.1 Rp  

A. K potrebnej dĺžke trubky pridáme 4 krúžky a pomocou rezáku urežeme.  
B. Nožom odstránime ochrannú vrstvu / žltej farby / na konci trubky v dĺžke 8 krúžkov.  
C. Na koniec trubky nasunieme prevlečnú maticu v správnom smere, potom upevníme trubku do držiaku tak, aby dva 

krúžky boli vystúpené z držiaku a zasunieme do lisu.  
D. Niekoľkokrát silne stlačíme piest lisu a vytvoríme lem trubky. Pri lisovaní dlhších trubiek je nutné, aby os trubky bola 

pokračovaním osi lisu.  
E. Kontrola zlisovania – dosadacia plocha musí byť hladká a kolmá na os trubky  
F. Pomocou priloženého plochého tesnenia trubku namontujeme 

Pozor! Pri montáži trubky nesmie prísť pri uťahovaní matíc ku skrúteniu trubky!  
G. Rovnako sa upraví aj opačný koniec trubky.  

 
 
Dôležité upozornenia:  

• Ak dodržíme polomer 2 x vonkajší priemer trubky, môžeme trubku ohnúť o 0°až 180°  
• Predlžovacie spojky musia byť montované na ľahko prístupných miestach  
• Počet spojok a prechodových dielov je nutné obmedziť na minimum  
• Každých cca 0,5m je nutné trubku upevniť pomocou držiaku vyloženého gumenou vložkou tak, aby sa zabránilo 

kontaktu trubky s kovom  
• Pre plynové inštalácie je možné použiť len materiály označené EUROGAS, náradie EUROTIS a držiak EUROGAS  
• Pri prechode systému na kuželový závit doporučujeme použiť vsuvky typ 1750,1790 a prechody 1752 a 1792  

 
 
Návod pre vodu: 
 
V prípade použitia systému pre vodu používajte trubky, matice a náradie EUROTIS. Odpadá bod B – odstránenie ochrannej 
vrstvy.  
 
Pri montáži plynových inštalácii musia všetky trubky a matice niesť označenie EUROGAS.  
Montážny kufor EUROTIS je určení aj pre montáž EUROGAS (nutné dokúpiť držiak EUROGAS).  

 


