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Six Tower Residence
Πολυτελείς Κατοικίες στην Κύπρο (Λευκωσία).

Ένα από τα τελευταία έργα όπου τοποθετήθηκε 
το σύστημα σωλήνων μεσαίου τύπου

MEDISOL® HF - MEDIFLEX® HF (750Nt)
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σχεδιάζουµε καινοτόµα συστήµατα 
σωλήνων που προστατεύουν τον 
άνθρωπο και την περιουσία του

-45οC



13  χρόνια

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΑΛΟΓΟΝΩΝ
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Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το χλώριο που εκλύεται από τα συµβατικά πλαστικά (αλογονούχα) 
αντιδράει µε την υγρασία της ατµόσφαιρας παράγοντας υδροχλωρικό οξύ το οποίο είναι επι-
κύνδυνο και επιβλαβές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Τα ελεύθερα αλογόνων και χαµηλής εκποµπής καπνού συστήµατα σωλήνων της KOUVIDIS 
έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελούν µια επιπλέον ασπίδα προστασίας 
σε ένα φλεγόµενο κτίριο.

Η KOUVIDIS διαθέτει περισσότερο από 13 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστη-
µάτων σωλήνων ελεύθερων αλογόνων και ανήκει στους ελάχιστους κατασκευαστές 
στην Ευρώπη που προσφέρει σωλήνες ελεύθερoυς αλογόνων µε βαρέος τύπου µη-
χανικές αντοχές. 

ìå ìéá ìáôéÜ ...

óõóôÞìáôá óùëÞíùí  
åëåýèåñá áëïãüíùí
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CONDUR®

 HF 
CONFLEX®

 HF 

1250Nt

MEDISOL®

 HF 

MEDIFLEX®

 HF
750Nt



1987  ΛΟΝ∆ΙΝΟ / Σταθµός µετρό Κίνγκ  

Ένα ανεξήγητο βραχυκύκλωµα στις κυλιόµενες σκάλες µεταξύ αποβάθρας 
και εκδοτηρίων προκάλεσε πυρκαγιά εκλύοντας πυκνά κύµατα καπνού 
που εξαφάνισαν στην κυριολεξία τις εξόδους διαφυγής προκαλώντας τον 
θάνατο 31 ανθρώπων.

1996 ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ / Αεροδρόµιο

Τοξικά αέρια εκλύθηκαν µέσα από τις ψευδοροφές του τερµατικού σταθ-
µού, µετά από φωτιά που έπιασαν καλώδια κατά τη διάρκεια εργασιών 
οξυγονοκόλλησης, προκαλώντας τον θάνατο 17 ανθρώπων.

1999 ΓΑΛΛΙΑ / Τούνελ Μοντ Μπλαν

Ένα βέλγικο φορτηγό που µετέφερε µαργαρίνη, ζάχαρη και αλεύρι έπιασε 
φωτιά στη µέση του τούνελ. Ο κόσµος διέφυγε στα διπλανά καταφύγια του 
τούνελ χωρίς όµως να µπορέσει να φτάσει στις εξόδους διαφυγής, λόγω 
των θανατηφόρων τοξικών αερίων που εκλύθηκαν από τα δοµικά υλικά του 
χώρου. Απολογισµός 39 νεκροί.

2003 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ / Νταεγού

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τρένο και εξαπλώθηκε ταχύτατα µέσω των πλαστι-
κών και αλουµινένιων επιφανειών του σε όλο το συρµό καθώς και σε δι-
πλανό τρένο. Οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί και σκοτεινοί που εγκλώβισαν 
τους επιβάτες ενώ εµπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να επέµβουν. Απολο-
γισµός 198 νεκροί και 147 τραυµατίες.

Πηγή: NFPA (National Fire Protection Association)

ãíùñßæåôå üôé...
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1970Αναπτύσσονται για πρώτη φορά 
οι ελεύθερες αλογόνων πρώτες 
ύλες και χρησιµοποιούνται στην 

παραγωγή καλωδίων. 

Σε συνέχεια της εξέλιξης των 
καλωδίων ελεύθερων αλογόνων 
αναπτύσσονται οι σωλήνες ελεύθε-
ροι αλογόνων στην Ευρώπη και η 
KOUVIDIS παρουσιάζει για πρώτη 
φορά το σύστηµα σωλήνων βαρέος 
Τύπου CONDUR® HF - CONFLEX® HF.

Η πυρκαγιά στον τερµατικό σταθµό 
του αεροδροµίου στο Ντίσελντορφ 
είναι η αφορµή για τη δηµιουργία 
αυστηρότερων προδιαγραφών σε 
κτίρια που φιλοξενούν καθηµερινά 
χιλιάδες επισκέπτες.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά 
στο Σταθµό του µετρό Κίνγκ στο 
Λονδίνο απαγορεύθηκε η χρήση 
συµβατικών καλωδίων σε όλες τις 
εγκαταστάσεις του µετρό.

Η Στέγη γραµµάτων και Τεχνών του 
Ιδρύµατος Ωνάση, ένα από τα πιο 
σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα στην 
Ελλάδα, εµπιστεύεται το σύστηµα 
σωλήνων ελεύθερων αλογόνων της 
KOUVIDIS αποτελώντας την απαρχή 
για τη σηµασία της ασφάλειας 
σε χώρους συχνής συνάθροισης 
κοινού. 

H KOUVIDIS λανσάρει το σύ-
στηµα σωλήνων µεσαίου τύπου 
MEDISOL® HF - MEDIFLEX® HF , 
ενώ η σειρά ελεύθερων αλογόνων 
της KOUVIDIS αποτελεί την πρώτη 
επιλογή σε µεγάλα δοµικά έργα 
όπως το Κέντρο Πολιτισµού Σταύ-
ρος Νιάρχος και το νέο ξενοδοχείο 
της αλυσίδας Four Seasons στην 
Ελλάδα.

1980

1996

2006

2010

2016

φορά το σύστηµα σωλήνων βαρέος 

KOUVIDIS αποτελώντας την απαρχή 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΑΛΟΓΟΝΩΝ 

ΣΤΗΝ KOUVIDIS



Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, πόσο σηµαντική είναι;

Η πυρκαγιά είναι µια τις πιο απρόβλεπτες απειλές και ίσως, ένας από 
τους µεγαλύτερους φόβους για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνε-
ται σε εσωτερικούς χώρους όπου τα περιθώρια διαφυγής είναι περιορι-
σµένα. Οι πιο συνηθισµένες συνέπειες είναι οι τραυµατισµοί, οι τοξικές 
δηλητηριάσεις καθώς και οι απώλειες ζωών. Οι βασικές συνιστώσες που 
επηρεάζουν την εξάπλωση µιας φωτιάς, σε ένα φλεγόµενο κτίριο, είναι η 
θερµοκρασία, το είδος των φλεγόµενων δοµικών υλικών καθώς και τα συ-
στήµατα ασφάλειας του κτιρίου (πυροπροστασία, έξοδοι διαφυγής, φωτι-
ζόµενη σήµανση, κλπ). Ακόµα όµως και στους πιο οργανωµένους χώρους 
οι έλεγχοι της καταλληλόλητας των δοµικών υλικών είναι δεσπόζουσας 
σηµασίας.

Ποιά προϊόντα θεωρούνται ελεύθερα αλογόνων;

Τα προϊόντα που στην σύσταση τους δεν περιέχουν αλογόνα όπως το χλώ-
ριο, το φθόριο, το βρώµιο και το ιώδιο. Οι συγκεκριµένες ουσίες υπάρχουν 
ή προστίθενται σε αρκετά πλαστικά προϊόντα καθώς δρουν ως βελτιωτι-
κά (π.χ. αυτόσβεση, θραύση). Όµως η συµπεριφορά τους σε περίπτωση 
πυρκαγιάς µπορεί να είναι καταστροφική. Κατά την καύση τους εκλύουν 
τοξικά και διαβρωτικά αέρια και εκπέµπουν πυκνό κύµα καπνού.

Τι είναι τα τοξικά και διαβρωτικά αέρια; 

Το χλώριο ή το φθόριο που εκλύονται από τα αλογονούχα πλαστικά προϊό-
ντα δηµιουργούν χηµική αντίδραση µε την υγρασία ή το νερό και παράγουν 
υδροχλωρικό ή υδροφθορικό οξύ, τοξικά αέρια τα οποία είναι επικίνδυνα 
και εξαιρετικά επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η εισπνοή 
τέτοιων αερίων µπορεί να προκαλέσει ακόµα και θάνατο. 

Αντιθέτως τα διαβρωτικά αέρια που θα προκύψουν από την καύση των 
αλογονούχων πλαστικών υλικών µπορεί να καταστρέψουν κάθε εκτε-
θειµένη περιοχή και να προκαλέσουν οξεία διάβρωση σε πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα. Συνήθως οι επιπτώσεις είναι εξαιρετικά ζηµιογό-
νες. ∆ηλαδή τεράστια κόστη επισκευών έως και ολοσχερή καταστρο-
φή του µηχανολογικού εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος σε ένα 
φλεγόµενο κτίριο.

Πως δηµιουργείται το κύµα καπνού; 

Με την καύση τους τα αλογονούχα πλαστικά υλικά παράγουν µικροσκοπικά 
σωµατίδια αερίων αιθάλης και χηµικών κατάλοιπων. Ο συνδυασµός αυτός 
δηµιουργεί το γνωστό πυκνό και σκοτεινό κύµα καπνού που εκπέµπεται 
σε περίπτωση πυρκαγιάς το οποίο αφενός προκαλεί πανικό στους εγκλω-
βισµένους µειώνοντας την ορατότητα των εξόδων διαφυγής και αφετέρου 
δυσχεραίνει το έργο απεγκλωβισµού των σωστικών συνεργείων.
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Τί πρέπει να προσέξω πριν επιλέξω τους κατάλληλους σωλήνες 
για ένα δοµικό έργο;

∆ύο βασικοί παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά 
την προδιαγραφή, την επιλογή και την τοποθέτηση ενός συστήµατος 
σωλήνων σε ένα δοµικό έργο πέρα των ελάχιστων µηχανικών απαιτή-
σεων. Πρώτον, η αντίσταση στη φωτιά, δηλαδή κατά πόσο το σύστηµα 
σωλήνων αντέχει σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν διαδίδει τη φλόγα 
και δεύτερον, η  συµπεριφορά του κατά την καύση, δηλαδή η ποσότη-
τα, η πυκνότητα, η τοξικότητα και η διαβρωτικότητα του εκπεµπόµε-
νου καπνού που παράγεται.

Για ποιούς χώρους προορίζονται τα προϊόντα ελεύθερα αλογόνων;

Σε ένα δοµικό έργο όπου υπάρχει συχνή συνάθροιση κοινού όπως 
π.χ. ένα συνεδριακό συγκρότηµα, ένας υπόγειος σιδηρόδροµος ή µια 
αίθουσα αναµονής η συµπεριφορά των δοµικών υλικών σε περίπτω-
ση εκδήλωσης πυρκαγιάς αποτελεί θέµα ύψιστης σηµασίας. Σε κλει-
στούς χώρους όπου στεγάζεται τεχνικός εξοπλισµός, π.χ. ένα δωµάτιο 
µε servers ή ένας χώρος παραγωγής, η εκδήλωση µιας µικρής πυρ-
καγιάς µπορεί να προκαλέσει ανεκτίµητες ζηµιές λόγω της επιφανει-
ακής διάβρωσης που θα προκαλέσουν τα εκλυόµενα αέρια.

 

Ποιες απαιτήσεις θέτει για το σχεδιασµό ενός κτιρίου;

Ο νέος κανονισµός πυροπροστασίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τον 
Ιούλιο του 2018 (ΦΕΚ 80/Α/7-52018), ενσωµατώνει τη νέα ταξινόµηση 
των καλωδίων ανάλογα µε τη συµβολή τους στην εξάπλωση της πυρ-
καγιάς, την παραγωγή καπνού, φλεγόµενων σωµατιδίων και σταγονι-
δίων σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές κλάσεις του προτύπου ΕΝ 13501.06 
οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
δοµικών προϊόντων 305/2011. Σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται ανά κατηγορία κτιρίου, η χρήση καλωδίων ελεύθερων 
αλογόνων στις οδεύσεις διαφυγής είναι υποχρεωτική σε χώρους 
συνάθροισης ή προσωρινής διαµονής κοινού (σχολεία, νοσοκοµεία, 
ξενοδοχεία, κλπ), αποθήκες, σταθµούς αυτοκινήτων, εµπορικά κτίρια 
και βιοµηχανικούς χώρους.
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Πηγή φωτιάς

ΕΝΕΡΓΗ
Πηγή φωτιάς
ΑΝΕΝΕΡΓΗ

Χρόνος
σε λεπτά

Ορατότητα %

∆ιαφυγή καπνού (βάσει του ΕΝ 61034-1)

EN 61034-1
Το πρότυπο αυτό µετράει την πυκνότητα του καπνού που εκλύεται από την καύση των 
καλωδίων που καίγονται κάτω από καθορισµένες συνθήκες. Το πρότυπο περιέχει τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής δοκιµών. Η πυκνό-
τητα του εκλυόµενου καπνού, µετά την καύση, έχει άµεσο αντίκτυπο στον βαθµό δυσκο-
λίας της εκκένωσης ενός κλειστού χώρου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω διάγραµµα αποτελεί έναν οδηγό προκειµένου να γίνει κατανοητή η διαφορά του βαθµού ορατότητας κατά την 
καύση σωλήνων που περιέχουν αλογόνα (PVC) και σωλήνες που είναι ελεύθερες αλογόνων. 

CONDUR® HF - CONFLEX® HF 
MEDISOL® HF - MEDIFLEX® HF

PVC
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Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύουν τοξικά αέρια επιβλα-
βή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παρέχουν υψηλότερη προστασία των κτιριακών εγκατα-
στάσεων καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού λόγω 
απουσίας διαβρωτικών αερίων κατά την καύση τους.

∆εν διαδίδουν την φλόγα καθώς περιέχουν επιβραδυντικές 
ουσίες που καθυστερούν την διαδικασία της καύσης τους.

Έχουν χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα καθώς ικανο-
πιούν πλήρως τον Eυρωπαϊκό κανονισµό REACH και την Ευ-
ρωπαϊκή οδηγία RoHS περί χρήσης χηµικών και επικίνδυνων 
ουσιών αντίστοιχα.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς εξασφαλίζουν καλύτερη ορατότη-
τα των εξόδων διαφυγής, λόγω της µειωµένης πυκνότητας 
καπνού που εκπέµπουν.

Τα συστήµατα σωλήνων CONDUR® HF - CONFLEX® HF & MEDISOL® HF - MEDIFLEX® 
HF έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για δοµικά έργα που απαιτούν υψηλή απόδοση, 
ασφάλεια, αξιοπιστία και µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Τα πιο βασικά πλεονε-
κτήµατα τους είναι:

ôá ðëåïíåêôÞìáôá ôùí óùëÞíùí 
åëåýèåñùí áëïãüíùí

Yψηλές αντοχές στην κρούση, σε ακραίες θερµοκρασιακές 
συνθήκες στους -45oC.
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Η ανάγκη 

Η αποτροπή δυσάρε-
στων περιστατικών µε 
θανατηφόρες εξε-
λίξεις λόγω χρήσης 
ακατάλληλων  
προϊόντων σε χώρους 
συνάθροισης κοινού.

Η έρευνα

Ο σχεδιασµός ενός 
συστήµατος πλαστικών 
σωλήνων από 
κορυφαίες πρώτες 
ύλες που δεν θα εκλύει 
τοξικά και διαβρωτικά 
αέρια και δεν θα 
εκπέµπει πυκνά κύµατα 
καπνού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

Η τεχνολογία  
παραγωγής

Ελεύθερες αλογόνων 
και χαµηλής εκποµπής 
καπνού πρώτες ύλες 
από κορυφαίους οίκους 
πλαστικών καθώς και ο 
σχεδιασµός µιας πλήρους 
αυτοµατοποιηµένης 
γραµµής παραγωγής µε 
µηχανές εξώθησης και 
έγχυσης (extruders & 
injections) τελευταίας 
τεχνολογίας. 

Η δηµιουργία

∆ύο ολοκληρωµένα 
συστήµατα πλαστικών 
σωλήνων βαρέος και 
µεσαίου τύπου στη συµπίεση 
µε εµπορική ονοµασία 
CONDUR® HF-CONFLEX®HF 
και MEDISOL® HF - 
MEDIFLEX® HF σε 
διαστάσεις από Ø16 έως 
Ø63, βάσει του Ευρωπαϊκού 
προτύπου ΕΝ 61386.01 
µαζί µε µια πλήρη σειρά 
εξαρτηµάτων (καµπύλες, 
κολάρα, µούφες, ρακορ)  
και κουτιών διακλάδωσης. 

ï ó÷åäéáóìüò
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Το αποτύπωµα

100% ανακυκλώσιµες 
πρώτες ύλες που 
ικανοποιούν τους 
ευρωπαϊκούς κανονισµούς 
REACH και RoHS περί 
χρήσης χηµικών και 
επικίνδυνων ουσιών 
αντίστοιχα, και µπορούν 
να ανακυκλωθούν στο 
τέλος του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, χωρίς 
να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον.

Το πεδίο εφαρµογής

Χώροι συνάθροισης κοινού 
(αεροδρόµια, ξενοδοχεία, 
τούνελ, εµπορικά 
κέντρα, κινηµατογράφοι, 
υπόγειοι σιδηροδροµικοί 
σταθµοί, κ.α.) και χώροι 
στέγασης µηχανολογικού 
εξοπλισµού (µηχανοστάσια, 
βιοµηχανίες, computer 
rooms, κ.α.).

Το κανάλι διανοµής

Ένα πλήρες εξουσιοδο-
τηµένο δίκτυο διανοµής 
ηλεκτρολογικού υλικού, 
µε περισσότερα από 
500 σηµεία πώλησης, 
που καλύπτουν όλη την 
Ελληνική και Κυπριακή 
επικράτεια και εξυπηρε-
τούνται σε καθηµερινή 
βάση από τον ιδιόκτητο 
στόλο των 20 φορτηγών 
οχηµάτων της εταιρίας.  
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Μεσαίου Τύπου (750Nt)

Βαρέος Τύπου (1250Nt)

ΚλάσηRAL 7035
Ανοιχτό γκρι

+

Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 61386.21, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

4

4

5

4

1

2

6
5

0

0

1

0

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PC,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Ελεύθερο αλογόνων ∆εν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής

Απωθητικό τρωκτικών Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

Tύπος Κωδικός     

Ø16 1525016 16 12.6 30 2,66 6000

Ø20 1525020 20 16.2 30 3,55 3900

Ø25 1525025 25 21.0 15 2,32 2400

Ø32 1525032 32 27.6 15 3,29 1755

Ø40 1525040 40 34.9 9 2,51 1071

Ø50 1525050 50 45.3 9 3,33 702

Ø63 1525063 63 57.1 9 4,86 396

Τυπώνεται µε ανεξίτηλο χρώµα, συσκευάζεται µε τσέρκια ασφαλείας και τοποθετείται σε 100% 
ανακυκλώσιµο φιλµ πολυαιθυλενίου για την καλύτερη προστασία του. 

Προορίζεται για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, υψηλών 
µηχανικών απαιτήσεων που απαιτούν αυξηµένα µέτρα προστασίας, όπως χώροι συνάθροισης 
κοινού (αεροδρόµια, ξενοδοχεία, τούνελ, εµπορικά καταστήµατα, θέατρα, σιδηροδροµικοί 
σταθµοί κλπ.) και χώροι ακριβού µηχανολογικού εξοπλισµού (µηχανοστάσια, βιοµηχανίες 
computer rooms, κλπ.). 

Συναρµολογείται µε  
Καµπύλη CONDUR HF
Μούφα CONDUR 
Ρακόρ CONDUR 
Κολάρο CONDUR

44541

Ιδιότητες

Αντίσταση στη συµπίεση 1250Nt/5cm  

Αντίσταση στην κρούση 6J (στους -45oC)

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -45oC 

Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +120oC

Αντίσταση στην κάµψη  Άκαµπτος

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων min IP65
Αντίσταση εισροής νερού 

Αντίσταση στη διάβρωση ∆εν εφαρµόζεται

Τάση εφελκυσµού ∆εν αναφέρεται καµία

Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδει την φλόγα

Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου ∆εν αναφέρεται καµία

CONDUR® HF   άκαµπτος ευθύγραµµος σωλήνας

kg (m)
min

B

-45οC

Όλες οι δηλώσεις συµµόρφωσης και τα 
αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας των 
προϊόντων είναι διαθέσιµα στο www.kouvidis.gr
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Βαρέος Τύπου (1250Nt)

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

+

Κλάση

Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 61386.22, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

Tύπος Κωδικός     

Ø16 2525016 16 10.9 50 2,39 3600

Ø20 2525020 20 13.9 50 3,44 3200

Ø25 2525025 25 18.5 25 2,63 1800

Ø32 2525032 32 23.3 25 3,37 1400

Ø40 2525040 40 30.9 20 3,42 880

Ø50 2525050 50 38.9 20 4,51 400

Ø63 2525063 63 51.3 20 6,40 360

Συναρµολογείται µε 
Καµπύλη CONDUR HF
Μούφα CONDUR 
Ρακόρ CONDUR 
Κολάρο CONDUR

Μαρκάρεται ανάγλυφα, συσκευάζεται µε τσέρκια ασφαλείας και τοποθετείται σε 100% ανακυ-
κλώσιµο φιλµ πολυαιθυλενίου για την καλύτερη προστασία του. 

Προορίζεται για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εσωτερικές ή εξωτερικές, υψηλών 
µηχανικών απαιτήσεων, που απαιτούν αυξηµένα µέτρα προστασίας, όπως χώροι συνάθροι-
σης κοινού (αεροδρόµια, ξενοδοχεία, τούνελ, εµπορικά καταστήµατα, θέατρα, σιδηροδροµι-
κοί σταθµοί κλπ.) και χώροι ακριβού µηχανολογικού εξοπλισµού (µηχανοστάσια, βιοµηχανίες 
computer rooms, κλπ.).  

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό ΡC,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Ελεύθερο αλογόνων ∆εν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής

Απωθητικό τρωκτικών Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά
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Ιδιότητες

Αντίσταση στη συµπίεση 1250Nt/5cm  

Αντίσταση στην κρούση 6J (στους -45oC)

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -45oC 

Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +120oC

Αντίσταση στην κάµψη  ∆ιαµορφώσιµος

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων min IP65
Αντίσταση εισροής νερού

Αντίσταση στη διάβρωση ∆εν εφαρµόζεται

Τάση εφελκυσµού ∆εν αναφέρεται καµία

Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδει την φλόγα

Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου ∆εν αναφέρεται καµία

CONFLEX® HF   διαµορφώσιµος κυµατοειδής σωλήνας 44542

(m)
kgmin

B

-45οC
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Μεσαίου Τύπου (750Nt)

+

kg (m)

Κλάση
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Tύπος Κωδικός

Ø16 1535116 16 13.1 30 2,18 6000

Ø20 1535120 20 16.8 30 3,02 3900

Ø25 1535125 25 21.7 30 4,40 2310

Ø32 1535132 32 27.9 15 2,85 1755

Ø40 1535140 40 35.8 9 2,51 1071

Ø50 1535150 50 45.5 9 3,66 702

Ø63 1535163 63 57.8 9 5,40 396

Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 61386.21, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

Συναρµολογείται µε 
Καµπύλη MEDISOL HF
Μούφα CONDUR
Ρακόρ CONDUR
Κολάρο CONDUR

34541MEDISOL® HF   άκαµπτος ευθύγραµµος σωλήνας

Ιδιότητες

Αντίσταση στη συµπίεση 750Nt/5cm  

Αντίσταση στην κρούση 6J (στους -45oC)

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -45oC 

Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +120oC

Αντίσταση στην κάµψη  Άκαµπτος

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων min IP65 
Αντίσταση εισροής νερού 

Αντίσταση στη διάβρωση ∆εν εφαρµόζεται

Τάση εφελκυσµού ∆εν αναφέρεται καµία

Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδει την φλόγα

Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου ∆εν αναφέρεται καµία

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PC,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Ελεύθερο αλογόνων ∆εν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού Καλύτερη ορατότητα  των εξόδων διαφυγής

Τυπώνεται µε ανεξίτηλο χρώµα, συσκευάζεται µε τσέρκια ασφαλείας και τοποθετείται σε 100% 
ανακυκλώσιµο φιλµ πολυαιθυλενίου για την καλύτερη προστασία του. 

Προορίζεται για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέτριων µηχανικών απαιτήσεων που 
απαιτούν αυξηµένα µέτρα προστασίας, όπως χώροι συνάθροισης κοινού (αεροδρόµια, ξενοδο-
χεία, τούνελ, εµπορικά καταστήµατα, θέατρα, σιδηροδροµικοί σταθµοί κλπ.) και χώροι ακριβού 
µηχανολογικού εξοπλισµού (µηχανοστάσια, βιοµηχανίες, computer rooms, κλπ.). 

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

Όλες οι δηλώσεις συµµόρφωσης και τα 
αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας των 
προϊόντων είναι διαθέσιµα στο www.kouvidis.gr

M

-45οC
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Μεσαίου Τύπου (750Nt)

+
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Tύπος Κωδικός

Ø16 2535116 16 11.1 50 2.40 3600

Ø20 2535120 20 14.0 50 3.10 3200

Ø25 2535125 25 18.6 25 1.90 1800

Ø32 2535132 32 24.1 25 2.90 1400

Ø40 2535140 40 31.2 20 3.10 880

Ø50 2535150 50 39.3 20 4.00 400

Ø63 2535163 63 51.3 20 5.40 360

Μαρκάρεται ανάγλυφα, συσκευάζεται µε τσέρκια ασφαλείας και τοποθετείται σε 100% ανακυ-
κλώσιµο φιλµ πολυαιθυλενίου για την καλύτερη προστασία του. 

Προορίζεται για επιφανειακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέτριων µηχανικών απαιτήσεων που 
απαιτούν αυξηµένα µέτρα προστασίας, όπως χώροι συνάθροισης κοινού (αεροδρόµια, ξενοδο-
χεία, τούνελ, εµπορικά καταστήµατα, θέατρα, σιδηροδροµικοί σταθµοί κλπ.) και χώροι ακριβού 
µηχανολογικού εξοπλισµού (µηχανοστάσια, βιοµηχανίες, computer rooms, κλπ.). 

Συναρµολογείται µε 
Καµπύλη MEDISOL HF
Μούφα CONDUR
Ρακόρ CONDUR
Κολάρο CONDUR

Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 61386.22, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PC,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV) 

Ελεύθερο αλογόνων ∆εν εκλύει τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής

33542

Ιδιότητες

Αντίσταση στη συµπίεση 750Nt/5cm  

Αντίσταση στην κρούση 2J (στους -45oC)

Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -45oC 

Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +120oC

Αντίσταση στην κάµψη  ∆ιαµορφώσιµος

Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων min IP65
Αντίσταση εισροής νερού 

Αντίσταση στη διάβρωση ∆εν εφαρµόζεται

Τάση εφελκυσµού ∆εν αναφέρεται καµία

Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδει την φλόγα

Φέρουσα ικανότητα αιωρούµενου φορτίου ∆εν αναφέρεται καµία

MEDIFLEX® HF   διαµορφώσιµος κυµατοειδής σωλήνας

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

M

-45οC
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min

min

Ιδιότητες 

Αντίσταση στην κρούση 6J (στους -45oC)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Απωθητικό τρωκτικών Μη ελκυστική τροφή για τρωκτικά

Βαρέος Τύπου (1250Nt)

RAL 7035 
Ανοιχτό γκρι

CONDUR®  HF   καµπύλη

A R
Τύπος Κωδικός     

Ø16 4525016 16 12.6 27 55 10 480

Ø20 4525020 20 16.2 35 65 10 480

Ø25 4525025 25 21.0 36.7 90 10 240

Ø32 4525032 32 27.6 47.6 125 6 48

Ø40 4525040 40 34.9 52.9 130 6 84

Ø50 4525050 50 45.3 62 163 4 40

Ø63 4525063 63 57.1 77 191 4 24

B

Μεσαίου Τύπου (750Nt)

Ιδιότητες 

Αντίσταση στην κρούση 6J (στους -45oC)

Αντοχή στη γήρανση Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV) 

MEDISOL®  HF   καµπύλη

A R
Τύπος Κωδικός     

Ø16 4535116 16 13.1 27 55 10 480

Ø20 4535120 20 16.8 35 65 10 480

Ø25 4535125 25 21.7 36.7 90 10 240

Ø32 4535132 32 27.9 47.6 125 6 48

Ø40 4535140 40 35.8 52.9 130 6 84

Ø50 4535150 50 45.5 62 163 4 40

Ø63 4535163 63 57.8 77 191 4 24

M

RAL 7035 
Ανοιχτό γκρι

-45οC

-45οC

Όλες οι δηλώσεις συµµόρφωσης και τα 
αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας των  
προϊόντων είναι διαθέσιµα στο www.kouvidis.gr
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Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 61386.21, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

+ Τυπώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα και τοποθετούνται σε 100% ανακυκλώσιµα κουτιά συσκευασίας 
για την καλύτερη προστασία τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευασία των καµπυλών περιλαµβάνει µόνο καµπύλες.

Ιδιότητες για τις καµπύλες

 Ελάχιστη θερµοκρασία εφαρµογής -45oC 

 Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής +120oC

 Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

 Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειµένων min IP65
 Αντίσταση εισροής νερού 

 Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδουν την φλόγα

 Πρώτη ύλη
 Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό PC,

                                                                            ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων 
                                                                            (RoHS)

 Ελεύθερες αλογόνων ∆εν εκλύουν τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής
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ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ µε ή χωρίς τάπες
RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

+ Το πρεσαριστό και ελαστικό καπάκι εξασφαλίζει υψηλό βαθµό στεγανότητας και µειώνει το χρό-
νο εγκατάστασης. 

Κουτιά µε τάπες: Στις έτοιµες οπές µπορούν να συναρµολογηθούν ρακόρ CONDUR, διαφορετικών 
διαµέτρων, για τη χρήση σωλήνων στην εγκατάσταση. Οι ειδικές βαθµιδωτές τάπες διευκολύ-
νουν την είσοδο καλωδίων στο κουτί. Οι αναγραφόµενες διαστάσεις πάνω σε αυτές αποτελούν 
οδηγό για τη σωστή διάτρηση ανάλογα µε το πάχος των εισερχόµενων καλωδίων. 

Κουτιά χωρίς τάπες: Ο εγκαταστάτης έχει την επιλογή να ανοίξει οπή στη διάµετρο και τη θέση 
που απαιτεί η εγκατάσταση. 

* Τα καπάκια και οι λαστιχένιες τάπες παράγονται από PE.

Πρότυπα Εφαρµογής: 
EN 60670-22, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2

  CONDUR® 

χωρίς τάπες
 CONDUR® 

µε βαθµιδωτές 
τάπες

CONDUR® IAR
µε ίσιες τάπες

CONDUR®
IAR

µε ίσιες τάπες

CONDUR® 

χωρίς τάπες

CONDUR® 

µε βαθµιδωτές τάπες

Ιδιότητες 

Πρώτη ύλη κουτιών* PC (RoHS) PS (RoHS) PC (RoHS)

Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής  -25oC µε +60oC

Ηλεκτρικές Ιδιότητες  Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση στη διάδοση φλογών  ∆εν διαδίδει την φλόγα

Αριθµός οπών 7 7 -

Κάλυψη οπών
 Λαστιχένιες  Λαστιχένιες

 τάπες βαθµιδωτές τάπες 
-

Βαθµός στεγανότητας ΙΡ 55 ΙΡ 55 ΙΡ 65

Αριθµός αποσπώµενων εξόδων (βάση) 4 4 -

Ευθυγράµµιση σωλήνων Ναι Ναι Όχι

Άνοιγµα αποχέτευσης  Ναι

Αντοχή στη θερµότητα   650oC

Τάση  800V 

Αντοχή στη γήρανση  Ναι

Ελεύθερο αλογόνων            ∆εν εκλύει τοξικά και διαβρωτικά αέρια σε περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλή εκποµπή καπνού  Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής 

Κουτιά διακλάδωσης 

Όλες οι δηλώσεις συµµόρφωσης και τα 
αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας των 
προϊόντων είναι διαθέσιµα στο www.kouvidis.gr

Patent Protected: ΕP2698792
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Tύπος Κωδικός

Ø16/20 30200160 67 38 21.6 10 280

Ø20/16 30200200 82 43 21.6 10 160

Ø25/32 30202250 101 51 35.1 5 100
 

Ø16/20 3035016 67 38 21.6 10 240

Ø20/16 3035020 82 43 21.6 10 160

Ø25/32 3035025 101 51 35.1 5 40

Ø16 3015016 62 32 - 10 230

Ø20 3015020 82 36 - 10 240

Ø25 3015025 91 41 - 10 160

Ø32 3015032 101 51 - 5 100

Κουτιά διακλάδωσης 

CONDUR® 
IAR

µε ίσιες τάπες

CONDUR® 

χωρίς τάπες

CONDUR® 

µε βαθµιδωτές τάπες

B
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Tύπος Κωδικός   

Ø16 41250160 15.8 35 4x50 3400

Ø20 41250200 19.8 40 4x50 2000

Ø25 41250250 24.8 46 4x30 1920

Ø32 41250320 31.8 53 30 1440

Ø40 41250400 39.8 63 20 960

Ø50 41250500 49.8 74 20 960

Ø63 41250630 62.8 88 20 960

Εξαρτήµατα 

Ιδιότητες 

Πρώτη ύλη  Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό PC,  
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

CONDUR® 
IAR   κολάρο

Οδηγίες εγκατάστασης 

Η προτεινόµενη µέγιστη απόσταση µεταξύ των κολάρων είναι 50cm για κάθετες εγκαταστάσεις 
και 40cm για οριζόντιες εγκαταστάσεις

+ Τοποθετούνται µε τη χρήση upat και βίδας 4mm. Φέρουν πλαϊνές εγκοπές για την εύκολη 
τοποθέτηση τους σε ράγα. 

+ Συναρµολογούνται µε τα κουτιά διακλάδωσης CONDUR µετά την αφαίρεση των αποσπόµενων 
ταπών τους (ίσιες ή βαθµιδωτές). Τα ρακορ Ø16 και Ø20 µπορούν να συναρµολογηθούν µε τα 
κουτιά διακλάδωσης Ø16/20 και Ø20/16 ενώ τα ρακόρ Ø25 και Ø32 µπορούν να συναρµολογη-
θούν µόνο µε τα κουτιά διακλάδωσης Ø25/32.

Ιδιότητες 

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό PE, 
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

CONDUR® IAR   ρακόρ

Tύπος Κωδικός     

Ø16 40250160 13 16 16 20 4x30 1920

Ø20 40250200 16.5 20 20 20 4x30 1200

Ø25 40252250 21.5 25 32 33 20 1260

Ø32 40252320 27.5 32 35 33 20 960

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

A

mm

B

mm

Εξαρτήµατα 

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

Όλες οι δηλώσεις συµµόρφωσης και τα 
αποτελέσµατα ελέγχου ασφαλείας των 
προϊόντων είναι διαθέσιµα στο www.kouvidis.gr

Patent Protected: ΕP2698792

Patent Protected: ΕP2698792
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Πρότυπα εφαρµογής: 
EN 61386.1, EN 60754-1, ΕΝ 60754-2 Ιδιότητες για εξαρτήµατα

Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής -25oC µε +120oC (κολάρο, ρακόρ)

Ηλεκτρικές Ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής µόνωσης

Αντίσταση στη διάδοση φλογών ∆εν διαδίδουν την φλόγα

Αντοχή στη γήρανση Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Ελεύθερα Αλογόνων ∆εν εκλύουν τοξικά ή διαβρωτικά αέρια σε 
 περίπτωση πυρκαγιάς

Χαµηλής εκποµπής καπνού Καλύτερη ορατότητα των εξόδων διαφυγής

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιηµένο θερµοπλαστικό υλικό PE,   
 ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων (RoHS)

Βαθµός στεγανότητας min IP65

Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής -45oC µε +120oC 

CONDUR® 
IAR   µούφα

Tύπος Κωδικός      

Ø16 42250160 20 16 51 1.5 30 2280

Ø20 42250200 23.5 20 51.5 1.5 30 1890

Ø25 42250250 28.5 25 51.5 1.5 30 1440

Ø32 42250320 37 32 65 2 20 560

Ø40 42250400 44.5 40 81.4 2 15 420

Ø50 42250500 55.6 50 100.5 2.5 10 200

Ø63 42250630 69.8 63 121 2.8 8 64

C

mm

D

mm

Εξαρτήµατα

RAL 7035
Ανοιχτό γκρι

min

Patent Protected: ΕP2698792
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Χώροι συνάθροισης κοινού  Αεροδρόµια, τούνελ, ξενοδοχεία, metro, κινηµατογράφοι, συνεδριακά, σχολεία

Τούνελ Μετρό Σχολεία

åíäåéêôéêÜ  
ðåäßá åöáñìïãÞò

Τα συστήµατα πλαστικών σωλήνων ελεύθερα αλογόνων είναι ιδανικά για χώρους 
όπου µια πυρκαγιά θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές καθώς και θα προκαλέσει 
σοβαρές υλικές ζηµιές.

Χώροι που στεγάζουν ακριβό τεχνικό εξοπλισµό ή απαιτούν ειδικές θερµοκρασιακές αντοχές
Μηχανοστάσια, server/computer rooms, λεβητοστάσια, αποθήκες, ψυκτικοί θάλαµοι

Μηχανοστάσια Βιοµηχανικοί χώροι Computer rooms

Β MΒ

Β M Β M M
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Ενδεικτικά κάποια τελευταία έργα που εµπιστεύθηκαν τα συστήµατα σωλήνων 
CONDUR® HF - CONFLEX® HF και MEDISOL® HF - MEDIFLEX® HF.

ðñüóöáôá ìåãÜëá Ýñãá

 Έργο      Προϊόν                    Τοποθεσία                  Είδος

Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος CONDUR HF - CONFLEX HF Ελλάδα (Αθήνα) Έργα Πολιτισµού

Park Lane Resort & Spa MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Κύπρος (Λεµεσός) Ξενοδ/κές µονάδες

Επέκταση Νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία CONDUR HF - CONFLEX HF Ελλάδα (Αθήνα) Χώροι Υγιεινής

Εµπορικό κέντρο AFI Park (υπό κατασκευή) MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Ρουµανία (Μπρασόβ) Εµπορικά Κτίρια

Leroy Merlin DYI MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Πορτογαλία Εµπορικά Κτίρια

Six Tower Residence MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Κύπρος (Λευκωσία) Πολυτελείς Κατοικίες

Αεροδρόµια Fraport (υπό κατασκευή) MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Ελλάδα Έργα Υποδοµής

Αστέρας Βουλιαγµένης MEDISOL HF - MEDIFLEX HF Ελλάδα (Αθήνα) Ξενοδ/κές µονάδες

Αεροδρόµια Fraport
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Η KOUVIDIS διαθέτει περισσότερο από 40 χρόνια εµπειρίας στην παραγωγή συστηµάτων 

πλαστικών σωλήνων και περισσότερο από 13 χρόνια στον σχεδιασµό και την παραγωγή 

προϊόντων ελεύθερων αλογόνων. 

5 ðñÜãìáôá
ðïõ áîßæåé íá èõìÜóôå...

Τα συστήµατα σωλήνων ελεύθερα αλογόνων δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους 

που θα βρεθούν σε ένα φλεγόµενο κτίριο καθώς κατά την καύση τους δεν εκλύουν το-

ξικά αέρια. 

Ο εξοπλισµός ενός κτιρίου, στο οποίο ξέσπασε µια πυρκαγιά, µπορεί να σωθεί από δια-

βρωτικά αέρια αν τα δοµικά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι ελεύθερα αλογόνων.

Οι υψηλές µηχανικές αντοχές τους είναι πολύ µεγαλύτερες από τα υπόλοιπα συµβατικά 

προϊόντα καθώς η πρώτη ύλη παραγωγής τους είναι το πολυκαρµπονάτο (PC), ένα πολύ 

ισχυρό και σχεδόν άθραυστο υλικό, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή προϊόντων που 

απαιτούν πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας, όπως τα κράνη των µοτοσικλετιστών. 

Οι θερµοκρασιακές αντοχές τους (από -45οC έως και 120οC) τα καθιστούν ιδανικά για 

περιβάλλοντα µε υψηλές θερµοκρασιακές απαιτήσεις όπως ένα λεβητοστάσιο ή ένας 

ψυκτικός θάλαµος.

Τα συστήµατα σωλήνων της KOUVIDIS παράγονται από ειδικά σταθεροποιηµένες πρώτες 

ύλες, φιλικές προς το περιβάλλον, που εκπέµπουν χαµηλότερα επίπεδα µονοξειδίου του 

άνθρακα, είναι πλήρως ανακυκλώσιµες και έχουν πολύ χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύ-

πωµα. 

...êáé êÜôé áêüìá 

1

2

3

4

5



A

mm

(m)

kg

Εξωτερική ονοµαστική 
διάµετρος (mm)

Ελάχιστη εσωτερική 
διάµετρος (mm)

Συσκευασία 
(µέτρα/κουλούρα)

Συσκευασία (µέτρα/δέµα)
µήκους 3 µέτρων

Συσκευασία εξαρτηµάτων 
(τεµάχια/κουτί)

kg
Βάρος κουλούρας (Kg)

Βάρος δέµατος (kg)

Αριθµός µέτρων (άκαµπτοι 
σωλήνες) σε ειδική σκάφη 

Αριθµός µέτρων (εύκαµπτοι
σωλήνες) σε παλέτα 

Μεγαλύτερη συσκευασία 
εξαρτηµάτων

∆ιαστάσεις (mm)

(m)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

min

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. 
Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων µετάλλων 
(RoHS), χαµηλής εκποµπής καπνού, 
σύµφωνο µε κανονισµό REACH, σε 100% 
φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.

Βαρέος Τύπου
(Βάσει αντοχής στη συµπίεση 
ΕΝ 61386.01)

Μεσαίου Τύπου
(Βάσει αντοχής στη συµπίεση 
ΕΝ 61386.01)

Προϊόν µε επιπλέον αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία

Προϊόν ελεύθερο 
αλογόνων

KOUVIDIS
HALOGEN FREE

KOUVIDIS
UV RESISTANT

Πιστοποιηµένο σύστηµα 
διαχείρισης της ποιότητας
ΕΝ ISO 9001

Πιστοποιηµένο σύστηµα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ΕΝ ISO 14001

Πιστότητα προϊόντος, ως προς 
το σύνολο των απαιτήσεων 
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις 
οποίες ανήκει

Πιστοποιηµένο σύστηµα 
επαγγελµατικής υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία 
OHSAS 18001

Πρώτη ύλη που δεν περιέχει 
επικίνδυνες ουσίες (Κανονισµός 
RoHS - 2011/65/EE)

∆ιάκριση ανάµεσα στα καλύτερα 
εργασιακά περιβάλλοντα στην 
Ελλάδα (2017)

HIGH IMPACT 
STRENGTH

-45οC Προϊόν µε αντοχή στην κρούση 
σε ακραίες θερµοκρασιακές 
συνθήκες (στους -45οC)

Β M

∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Πιστοποιητικό προέλευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
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Η KOUVIDIS είναι µια οικογενειακή εταιρία, δεύτερης γενιάς, που ιδρύθηκε το 1979 στην Τύλισο Ηρακλεί-
ου Κρήτης και εξειδικεύεται στον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή τεχνικά καινοτόµων πλα-
στικών σωλήνων και εξαρτηµάτων για την προστασία καλωδίων, την αποχέτευση και την αποστράγγιση.

Τα τρία κέντρα διανοµής στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης) και οι δύο θυγατρικές της 
στην Κύπρο και τη Γερµανία, της εξασφαλίζουν την απαραίτητη δυναµική για να εξυπηρετεί καθηµερινά, 
περισσότερα από 500 σηµεία πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αποστολή της είναι η ασφάλεια του 
εγκαταστάτη και η συνεχής αναβάθµιση του πολύτιµου έργου του µέσα από την παροχή ουσιαστικών και 
σύγχρονων λύσεων. 

ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου 715 00 Ηράκλειο, Κρήτης
Τ: 2810 831500, F: 2810 831502
E: info@kouvidis.gr

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
Βιοµηχανία συστηµάτων πλαστικών σωλήνων www.kouvidis.gr


