
elkuch® SYSTEM ŁUKÓW RUROWYCH
NOWEJ GENERACJI ELASTYCZNA RURA Z TWORZYWA PE 

  



Jako inżynierowie budowlani czy technicy z pewnością znają Państwo niezadawalającą sytuację na budowie: przy przekładaniu rur ochronnych do
kabli do zakończenia prac brakuje odpowiedniej końcówki lub specjalnego urządzenia, a betoniarka już czeka.
System kolanek rurowych elkuch® oferuje idealne rozwiązanie: można samemu na miejscu przedłużyć lub skrócić długość łuków odpowiednio do 
indywidualnych potrzeb – i to prostym narzędziem, śrubokrętem. Nie trzeba dodatkowo jechać do magazynu, nie ma również żadnych odpadów 
z odcinania, które trzeba by usunąć. Opatentowany system łuków rurowych elkuch® charakteryzuje się funkcjonalnym design, prostą obsługą i 
szerokim spektrum zastosowania. Fachowcy, planiści i inżynierowie od ponad 15 lat ufają temu dobremu i elastycznemu systemowi.

Jedyny w swoim rodzaju system konstrukcyjny

• rewolucyjna ochrona kabla z tworzywa sztucznego • brak strat materiałowych • elementy łącznikowe dają się dowolnie przedłużyć lub skrócić 
bez straty czasu • system łączników bez końca daje się wyginać pod dowolnym stopniem • rurę można bardzo łatwo otworzyć tylko przy pomocy 
jednego narzędzia, śrubokręta

Różnorodne możliwości zastosowania

• kabel elektryczny i ochronny do stosowania na zewnątrz • tworzenie kolanek  piętrowych, łyżek drenarskich, formy w kształcie S lub skrzyżowania 
rur • wydłużalniki rurowe przy budowie mostów 

Korzystne cechy 
• ekstremalna odporność na ciśnienie szczytowe • w 100% odzyskiwalny
• wysoka żywotność • przyjazny dla środowiska
• odporność na temperatury od – 20º C do + 80º C • nieprzepuszczający drobny piasek i masę cementową
• odporność na promieniowanie ultrafi oletowe i wytrzymałe na łamanie  • sprawdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego

Akcesoria

Do optymalnego połączenia łuków rurowych elkuch® oferujemy pasujące końcówki szczytowe i złączki. Zwinięty w rolki towar sprzedawany na 
metry do właściwego przedłużenia łuków rurowych otrzymują Państwo przy wymiarach ø 50 do ø 110 przy specjalnych długościach do 50m. Przy 
wymiarach ø 125 i ø 160 dostarcza się towar na metry w rolkach do 25 m.
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