
Rury odporne  
na najgroźniejsze  
zarysowania

Wavin TSDOQ®

BEZ REKLAMACJI – OD 20 LAT



Wavin TSDOQ®

Szczelna. Wytrzymała. Na 1 miejscu.

Wavin TSDOQ® to wyjątkowa współwytłaczana rura trójwar-
stwowa. Posiada barwną zewnętrzną i wewnętrzną war-
stwą ochronną i czarną warstwą środkową. 

Właściwości Wavin TSDOQ® robią wrażenie

   Każda z warstw ochronnych ma grubość ≥25% grubo-
ści ścianki nominalnej.

   Wyjątkowy materiał - nowej generacji PE 100-RC w no-
wym Wavin TSDOQ® N 8000.

   Warstwa zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami, war-
stwa wewnętrzna zabezpiecza rurę Wavin TSDOQ® przed 
pęknięciami naprężeniowymi.

   Powierzchnie wewnętrzne ułatwiają inspekcję TV.

   Nawet w przypadku nadzwyczajnych uszkodzeń war-
stwy zewnętrznej, dochodzących do 20% grubości 
ścianki, rura TSDOQ® zapewnia trwałość na co najmniej 
100 lat.

   Rury TSDOQ® mogą być bezpośrednio łączone za  
pomocą technologii zgrzewania elektrooporowego i 
doczołowego.

Wavin TSDOQ® 

najbardziej wytrzymała rura na rynku

warstwy 
rury

Lider rynku 
światowego

lat bezpie- 
czeństwa

Ponad 20 milionów metrów rury  
zainstalowanych od 2000 roku

Zintegrowane właściwości 
ochronne – bezpłaszczowa

Pełna żywotność w podłożu  
każdego rodzaju
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Gdy wymagane jest maksymalne bezpieczeństwo, decydenci stawiają na niezwykle wytrzymałe 
rury Wavin TSDOQ®. 

Ten najczęściej sprzedawany na świecie trójwarstwowy system PE 100-RC, nadaje się do ukła-
dania wszystkimi bezwykopowymi metodami.



Metody układania 
rur Wavin TSDOQ®

Gwarancja niezawodoności. 
Przez 100 lat. 

Właściwości ochronne znacznie przekraczają wymogi spe-
cyfikacji PAS 1075. Podczas produkcji rur Wavin TSDOQ® 
każda partia materiału jest poddawana badaniu przez nieza-
leżny instytut w ramach testu FCNT > 8760 godzin, co jest 
również w sposób ciągły dokumentowane. 

Ponad 20 milionów zainstalowanych metrów rury od 2000 
roku to robiący wrażenie bilans systemu Wavin TSDOQ®. Udo-
kumentowana jakość (DOQ) jest zapewniona przez dodat-
kowy nadzór zewnętrzny nad produkcją rur.
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Wavin  
TSDOQ®

HESSEL Ingenieurtechnik

Certyfikat FNCT  ≥ 8.760 h 

rury każdej partii (wytyczne  

specyfikacji PAS 1075   

≥ 3.300 h)

Płużenie

Sliplining Burstlining

Frezowanie

Horyzontalne 
przewierty 
sterowane

Układanie 
bez ograniczeń

Wszystkie 
klasy gruntu

Płużenie metodą  
zmodyfikowaną 
(pług-”rakieta”)



Odkryj naszą szeroką ofertę na www.wavin.pl

Zagospodarowanie wody 
deszczowej

Dystrybucja wody  
i gazu

Grzanie  
i chłodzenie

Systemy kanalizacji  
zewnętrznej i wewnętrznej

Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64-320 Buk  |  Polska  |  Tel.: +48 61 891 10 00 
www.wavin.pl  |  E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów 
do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.

© 2022 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub 
zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.
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