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Primul sistem de teava multistrat cu 

aprobare CE-ETA.

SANITARE

ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

ÎNCĂLZIRE CU SUPRAFEŢE RADIANTE

ŢEAVĂ MULTISTRAT



Reprezentanţe internaţionale

Având în acest moment peste 35 de par-
teneri internaţionali,  MULTITUBO este pre-
zent în toate parţile importante ale lumii. 
MULTITUBO a realizat prima ţeavă multi-
strat cu aprobarea CE. Primul sistem de ţeavă multistrat cu  

aprobare CE-ETA.

CALITATE 
INOVATIVĂ

MULTITUBO este un sistem de înaltă calitate, siguranţă cu montaj simplu 
la cel mai înalt standard tehnic: soluţia tehnică care reduce costurile 
de montaj.



Plecând de la o idee din 2004, în scurt timp 
s-a ajuns lo marcă de succes în domeniul 
instalaţiilor. O echipă cu experienţă înde-
lungată şi-a propus să  transpună în practi-
că cunostinţele aprofundate referitoare la 
tehnologia multistrat.

Pentru punerea în practică a acestor idei 
a fost dezvoltată o structură antrepreno-
rială
care independentă de structurile centra-
lizate s-a focalizat pe domeniul său de 
competenţă. Astfel s-a atins potenţialul 
maxim de creativitatea şi inovaţie care în-
tre timp a caştigat în importanţă pe plan 
mondial.

Ţelurile realizabile prin soluţii inovative:

Grad de utilizare optim pentru utilizator 
prin realizarea unui montaj economic şi 
sigur.

Printr-un concept propriu de cercetare, 
proiectare a ţevilor şi fitingurilor se rea-
lizează sistem corelat care 
este continuu perfecţionat.

Printr-o concepţie proprie de producţie se 
dezvoltă permanent optimizarea produ-
selor.

Cea mai înaltă calitate :de la materia pri-
ma până la montajul pe şantier.

Chiar şi azi MULTITUBO creeză noi repere în 
tehnologia multistrat prin soluţii inovative.

În practică s-a veriicat viabilitatea siste-
mului MULTITOBO în milioane de cazuri. 
După perfectarea sistemului de îmbina-
re fără sertizare, urmează testele pentru 
următoarea inovaţie. Prin noul nivel de 
calitate a ţevilor 4500+ MULTITUBO  are în 
vedere o creştere relevantă a durabilităţii. 
Astfel factorul 1000 va fi depăsit.
Tehnologie care redefineşte performan-
ţele ţevii multistrat. Inovaţie pentru practi-
că.

MULTITUBO  
- simplu şi sigur de instalat
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CALITATE SUPERIOARĂ 
PENTRU ŞI MAI MULTĂ 
SIGURANŢĂ 
Garantul pentru cea mai bună calitate este competenţa. Straturi  
extrem de subţiri din materiale diferite cer o competenţă deosebi-
tă. Aceasta a demonstrat echipa de cercetare. Cu o clasiicare a 
testelor cu factor de peste 1000.

raza de curbură se poate realiza la di-
mensiuni mici, manual. 

Prin stabilitatea formei, ţeava îndoită îşi 
păstrează curbura după îndoire, uşurând 
montajul.

PE-RT
adeziv
aluminiu
adeziv
PE-RT

Depăşirea limitelor -

Denumirea 4500+ reprezintă valoarea limi
tă de solicitare de peste 4500 ore de test.
În acest timp ţeava este supusă la o presi-
une de 30 bari şi o temperatură a apei de 
95 °C. Standardul prevede durata de 1 oră.

CALITATEA 
INOVATIVĂ A ŢEVII

DURABILITATEA 
1000 X DECÂT 

CERINŢA

Durabil
95°C/30 bari

ore

4000

3000

2000

1000

500

0

Multitubo

4500+

Multitubo

DVGW



De mai bine de 25 de ani a apărut idea 
realizării unei ţevi compozite din material 
plastic şi metal. Astîzi acesată soluţie este 
cea mai mult utilizată în instalaţii.

Caracteristicile tehnice  ale acesteia fac 
ca ţeava multistrat să fie un material ideal. 
Neafectată de apariţia coroziunii, a depu-
nerilor, absolut etanşă la pătrunderea aeru-
lui, având greutate specifică mică şi dilatare 
termică minimă, ţeava multistrat  MULTITUBO 
satisface   standardele uzuale din tehnica 
instalaţiilor.
Avantajele unice la instalare şi anume stabi-
litatea razelor de curbură realizate în condi-
ţiile îndoirii facile conduc la un montaj foar-
te rapid şi economic.

Coeficientul de dilatare mic duce la re-
ducerea numărului punctelor de fixare ce 
face posibil ca montajul să fie asemănă-
tor cu cel al ţevilor metalice.

Datorită experienţei sale de pionierat, 
MULTITUBO este capabil să asigure o con-
tinuă creştere a calităţii producţiei. În plus 
beneiciarul primeşte un produs realizat 
corespunzător ultimului nivel al cercetă-
rii ştiinţifice. Studiile şi cercetările recente 
deomonstrează faptul că potenţialul ţevii 
multistratat se va îmbunătăţii considerabil 
în viitor.

made in germany

Caracteristici tehnice 
optime 

Înaltă fiabilitate

t :  
max

95°C
p : 

max
10 bar / 70°C

Fără coroziune

Fără depuneri

Stabil în formă, fără forţe de frecare

Greutate redusă

Curbare uşoară

Dilatare  redusă

Absolut etanş

Dimensiuni  de 16 mm  pânî la 75 mm

Absolut compatibil

Sistemul  MULTITUBO se poate asambla cu 

ambele tipuri de racorduri prin presare şi 

prin compresie.
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Lungime ţeavă Dilatare pe lungime la Dt 50K



SISTEMUL DE ASAMBLARE 
PRIN SERTIZARE
PRIMUL SISTEM CU CONTUR ÎN FORMĂ DE U, CARE DISPUNE DE O PRESA-
RE DUBLĂ A BACURILOR.

contur U

Ghidarea dublă a bacurilor de 
strângere

Prin ghidarea dublă a bacurilor, se obţine 
întotdeauna o poziţionare corectă. Pozitţ-
onarea optimă este astfel garantată şi în 
situaţii de montaj dicile.

Fereastra de control

Fereastra de control dă posibilitatea de 
vericare a adâncimii corecte la îmbina-
rea ţevii.

O veriicare corectă contribuie la o insta-
latie sigură.
Conexiunile nesertizate pot fi uşor recu-
noscute la proba de presiune.

Vericarea sigură a îmbinărilor 

Conexiunile nesertizate sunt uşor de recu-
noscut prin scurgerile de apă. Prin simpla 
presare se remediază problema!

Inele de etanşare tip O ring

Pentru o izolare completă sunt prevazute 
2 inele tip O-Ring.

 TAIERE, ...
... ELIMINAREA BAVURII, ...
... AŞEZARE FITING, ...
... PRESARE, ...
... GATA!

…PRIMUL SISTEM CU 
CONTUR U PENTRU MAI 

MULTĂ SIGURANŢĂ

INOVAŢIE 
MANEVRABILITATE



Sistemul de sertizare MULTITUBO oferă o si-
guranţă durabilă a îmbinărilor.

Fiind primul producător al sistemului de 
sertizare cu contur U, MULTITUBO prezin-
tă pe piaţă primul sistem cu sertizare cu 
bacuri duble. Astfel este posibil şi în situaţii 
dificile de montaj o poziţionare corectă a 
a bacurilor.

Controlul corect al îmbinăr ii  permite re-
cunoaşterea la proba de presiune a îmbi-
nărilor nepresate. Îmbinările nesertizate se 
localizează uşor şi se presează ulterior.

Orificiul de vizualizare din fiting permite 
controlul îmbinîrii şi al adâncimii corecte 
de pătrundere al ţevii in fiting.

Cele doua garnituri garantează o îmbina-
re durabilă cu profilul.

Având corpul din bronz zincat, sistemul de 
sertizare MULTITUBO a dovedit în practică 
în milioane de cazuri de la începutul intră-
rii pe piaţă că este un produs corespunză-
tor ultimului stadiu al tehnicii instalaţiilor.

Cu gama de la 16 mm până la 75 mm siste-
mul de presare este ideal atât pentru pro-
iecte mici cât şi pentru proicte mari, pentru 
că printr-un un singur sistem se pot realiza 
toate cerinţele,  fără probleme: de la colo-
ana principală până la consumator.

Siguranţă maximă

Uşor de montat

Înaltă siguranţă 

Prin dubla ghidare a bacurilor pe 

manşonul de presare

Profil  geometric special

Pentru o îmbinare sigură  şi durabilă 

Control  eficient

Îmbinările nepresate se recunosc la testul 

de presiune

Verificat în milioane de cazuri

Prin înalta calitate, testat pe plan interna-

ţional şi apreciat de utilizatori
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SISTEMUL DE ASAMBLARE 
PRIN COMPRESIE DEMON-
TABIL 
Prin proiectarea sistemului de asamblare prin compresie, MULTITUBO a 
conceput un sistem propriu cu o şi mai mare eficienţă economică.

INOVAŢIE FITING 
PRIN COMPRESIE

ACUM MONTAJUL 
DEVINE ŞI MAI MAI  

EFICIENT

Oriciul de control

Oriciul de control oferă posibilitatea veri-
cării– ca şi la tingurile prin sertizare – 
rapide a  adâncimii corecte de inserţie a 
ţevii în ting.

Etanşare prin 2  inele tip O -ring

Cu cele 2 inele de etanşare tip O-Ring 
asamblarea este permanent etanşă.

Ţeava se împinge uşor …

Se împinge ţeava debavurată în ting, iar 
inelul de xare permite accesul.

…siguranţă  la tracţiune

La compresie respectiv la tracţiune, inelul 
de xare se presează din interior în materi-
alul ţevii şi se realizează conexiunea. Astfel 
asamblarea devine stabilă şi etanşă.

 TĂIERE, ...
... ÎNDEPĂRTAREA BAVURII, ...
… INTRODUCEREA 
 FITINGULUI, …
… GATA

Foma suplă a fitingului uşurează posibili-
tatea de izolare a ţevii în mod semnifica-
tiv. Simplu şi curat.



Sistemul de asamblare prin compresie 
MULTITUBO reprezintă o alternativă la mo-
delul prin sertizare. Prin aceasta se simplifi-
că semniicativ lucrările de instalaţie.

Acest sistem contribuie pozitiv în tehnica 
instalaţiilor, unde utilizatorilor li se cere din 
ce în ce mai mult să aibă competenţe 
sporite în domeniul tehnicii de reglare şi 
control. De aceea MULTITUBO prezintă o 
soluţie simplă de realizare sigură, rapidă 
şi etanţă a îmbinărilor prin fitingurile de 
compresie, la un nivel ridicat de calitate 
şi siguranţă.

Astfel  se reduc costurile şi se raţionalizează 
montajul:

Mai puţine operaţiuni pe fiecare punct de 
îmbinare, prin aceasta- avantaj factorul 
timp.

Fără investiţie în scule, prin aceasta avan-
taj- reducerea costurilor.

Organizarea mai usoara si mai rapida a 
santierului cu mai putine scule, utilizarea 
optima a timpului de lucru.

Siguranţa îmbinării MULTITUBO se realizea-
ză prin ingeniozitatea fitingului prin com-
presie.
Corpul este compus asemenea ca la fi-
tingul presat din bronz zincat. Mecanismul 
patentat cu inel defixare expandabil asi-
gură o instalaţie simplă şi sigură.
Când se împinge ţeava in fiting, inelul de 
fixare nu opune rezistenţă. Când îmbina-
rea se află sub presiune, inelul de fixare 
va fi presat adânc în metarialul ţevii şi o 
va menţine sigur în poziţie. Manşonul din 
plastic este ranforsat la înălţimea inelu-
lui de fixare, asigurând o siguranţă optimă 
prin preluarea sigură a forţele şi tensiunilor 
care apar.

Cele mai bune caracteristici tehnice pen-
tru o instalaţie modernă.

Montaj eficien

Fără scule auxiliare la îmbinare

Se introduce ţeava debavurată în ting, 

gata.

Corp solid din metal

Calitate şi siguranţă la nivel ridicat

Conectare sigură prin inelul de fixare

Inelul de fixare realizat din plastic ranforsat

Supraveghere uşoară prin orificiul 

de control 

Corectitudinea îmbinării este uşor de con-

trolat prin orificiul de verificare.

... einfach sicher installiert

Atât de simplu poate fi totul
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CALITATE
GARANŢIE
CERTIFICĂRI
Un sistem modern de instalaţii nu trebuie să fie numai la cel mai înalt 
nivel al tehnicii. Pe lângă aceasta, reprezentarea la nivel mondial şi 
existenţa unor certificate internaţionale, asigură baza încrederii bene-
ficiarilor.

INOVAŢIE
CERTIFICĂRI

PRIMUL SISTEM 
ŢEAVĂ MULTISTRAT 
CU CERTIFICARE-CE

CETIFICARE-CE prin EOTA (European Organisation for Technical Ap-
provals) face ca SISTEMUL MULTITUBO să fie primul SISTEM MULTISTRAT 
OMOLOGAT.



Numai simpla cerinţă nu este un garant 
al succesului. Determinantă este capaci-
tatea punerii în practică a acesteia. Suc-
cesul mărcii MULTITUBO stă în competenţa 
specialiştilor capabili de a realiza aceste 
cerinţe.

Focalizarea asupra detaliului începe din 
faza de producţie. Structura din mai multe 
straturi şi din materiale diferite, presupune 
o structură complexă a produsului. Echipa 
de cercetare care a dus la faza de pro-
ducţie a ţevii multistrat în 1983 dezvoltă 
sistemul în continuare.

Baza acestei cercetări decurge din cu-
noştintele aprofundate asupra influenţei 
maşinilor asupra materiei prime. Prin ur-
mare folosirea maşinlor de ultimă gen-e
raţie asigură nu numai protecţia material-
elor cât şi reducerea influenţelor negative 
din procesul de fabricaţie asupra materiei 
prime.

Noile cerinţe sunt documentate în munca 
de cercetare. Realizarea profilului, stabilirea 
materialului şi a  toleranţelor sunt de o im-
portanţă primordială.
MULTITUBO se bazează pe zeci de ani de 
experienţă şi compentenţă. Astfel MULTI-
TUBO a reuşit să îşi facă un nume pe piaţa 
internaţională încă de la început prin rea-
lizarea primelor fitinguri prin presare. 

MULTITUBO se aliniază la regulile şi norme-
le internaţionale.
Fiecare secvenţă a producţiei este per-
manent monitorizată şi perfecţionată în 
concordanţă cu evoluţia tehnolgică la 

Garanţie

nivel global.

Produsele noastre părăsesc fabrica la ni-
velul cel mai înalt de calitate. Garanţia 
pentru produsele noastre este de 10 ani.

În cazul în care totuşi apar probleme, inter-
venim promt la faţa locului pentru reme-
dierea acestora.

Certificări

Prin înmulţirea partenerilor se măreşte şi 
numărul de certificări.
Permanent sunt pe rol noi certificări.

SANTÈ, ENVIRNNEMENT DURABLES
®

NSF International 

GEP
RÜFT

ÜBE RWACHT
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DW Verbundrohr GmbH    Hauptstrasse 88    97437 Hassfurt    Germany

Fon +49 (0) 9521-95356-0    Fax +49 (0) 9521-95356-9    
E-Mail info@multitubo.eu    www.multitubo.eu

410161 Oradea, Str. Rozmarinului nr. 5

Tel./fax: +40 359 444 011, e-mail: office@stp-instal.ro

400230 Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47

Tel./fax: +40 264 597 870, e-mail: office.cj@stp-instal.ro

www.stp-instal.ro

IMPORTATOR:
S.C. STEPA TERMOCONS S.R. L.                 


