
REHAU – VÁŠ PARTNER PRE OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV 
VÝMENA ROZVODOV KANALIZÁCIE, PITNEJ VODY A OHRIATEJ PITNEJ VODY
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Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy akými sú netes-
nosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná. 
Prečo RAUPIANO na kanalizáciu?
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným 
z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC. Najväčším 
miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov 
zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú 
hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie.  Bolo by preto hriechom 
pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. 
Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Prenos hluku vzduchom

Prenos hluku hmotou Rúra HT z PP

Štandardné upevnenie 
pomocou pevnej objímky 
s gum. vložkou

VÝNIMOČNÉ MATERIÁLY PRE VÁŠ BYTOVÝ DOM
ODHLUČNENÁ KANALIZÁCIA RAUPIANO PRE KĽUDNÝ SPÁNOK

Obr.: Opatrenia na útlm hluku : Vľavo skladba rúry RAUPIANO so zvýšenou hmotnosťou a tlmivým plnivom. Vpravo dvojitá zvukoizolačná objímka 
na zamedzenie prenosu hluku hmotou, na obr. tiež RAUTITAN.
Výsledok: Oproti bežným rúram z plastu je útlm takmer dvojnásobný (zníženie z 29 na 17dB), v subjektívnom vnímaní hluku človekom však viac 
ako štvornásobný. Pri vynechaní dvojitej zvukoizolačnej objímky je efekt slabší, avšak výrazne lepší ako pri bežnej plastovej rúre.

Základy zvukovej techniky 
– prenos hluku zo zvislej 
kanalizácie 

Oteruvzdorná a perfektne 
hladká vnútorná vrstva PP

Vonkajšia vrstva odolná voči 
vrubom a nárazom z PP

Vysoko pevná  
tlmivá vrstva PP  
s minerálnym plnivom



Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako 
kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou 
vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je 
živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhod-
nosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je 
nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé 
rozvody vody, kanalizácie aj plynu.

ROZVODY VODY SYSTÉMOM RAUTITAN
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné 
rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách 
a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské 
rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom 
materiál rúr aj samotných spojov.  Spoločnosť REHAU využíva pre rozvody 
pitnej a teplej vody  systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky 
z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality - triedy A), alebo 
PEX-Al-PE (kombinácia plast - hliník - plast). Obe rúrky sú spájané PPSU 
resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou 
násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá 
ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej, 
resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa 
vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer 
žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek 
tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy 
sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace 
O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych 
chýb. REHAU poskytuje na systém RAUTITAN garanciu 10 rokov do 
výšky 500.000 EUR.

VÝNIMOČNÉ MATERIÁLY PRE VÁŠ BYTOVÝ DOM
RÝCHLA MONTÁŽ A EXTRÉMNA SPOĽAHLIVOSŤ ROZVODOV RAUTITAN   

Jeden odstrašujúci príklad zvislých rozvodov pred sanáciou 
za všetky. Netesná kanalizácia, korodujúce rozvody vody 
a plynu predstavujú nielen nepríjemnosti, ale sú aj obrovským 
bezpečnostným rizikom!!!

Detail vymenených rozvodov vody systémom RAUTITAN pred 
doizolovaním v praxi



Firma REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych 
materiálov – plastov. V oblasti inštalácií technických zariadení bodov 
akými sú vykurovanie, rozvody vody alebo chladenia disponujeme viac ako 
30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. 
Kladieme vysoký dôraz na to, aby všetky produkty vyhovovali maximálnym 
nárokom na kvalitu predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť. 
Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 1993. V priebehu uply-
nulých viac ako šestnástich rokov sme si vybudovali popredné postavenie vo 
viacerých oblastiach, ktorými sú napríklad plastové OKNÁ alebo ROZVODY 
VYKUROVANIA A VODY.

Obnovou bytových a starších, najmä panelových domov sa inten-
zívne zaoberáme už od jej počiatkov. Popri odstránení systémových 
porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí 
sanácia „stúpačiek“ - zvislých potrubí vody, kanalizácie a plynu 
k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. 
Netesnosti, zatekanie, zhoršená hygiena a možné ohrozenie 
bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ 
v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovod-
ných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú dopredu. Obzvlášť 
unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí 
predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila 
medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev 
vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY
REHAU sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky 
kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame 
UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek:
 Poradenstvo pred realizáciou
  Obhliadky stavieb a spracovanie 

komplexnej ponuky
  Zorganizujeme výmenu rozvo-

dov prostredníctvom certifiko-
vaných montážnych partnerov 

  Realizácia zahŕňa aj likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu 
v zmysle platných právnych predpisov SR

  Zvýhodnené ceny materiálov pre sanáciu bytových domov!

Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti!

KONTAKTUJTE REHAU PRE KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE 
VÝMENY ROZVODOV 
PROFESIONÁLNE SLUŽBY PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ

www.rehau.sk

REHAU, s.r.o., Kopčianska 82A, P.O.BOX 131, 850 00 Bratislava 5, tel.: +421/2/68 20 91 21, fax: +421/2/63 81 34 22, e-mail: bratislava@rehau.com
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