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Vă oferim ţeavă HDPE la presiuni 

nominale de 6-10-16 bari, în funcţie de 

materia primă utilizată şi coeficientul de 

siguranţă ales, cu diametrul cuprins între 

Ø 20 – Ø 630.  

 

 

Construcţia conductelor şi a 

reţelelor din PE pentru alimentare cu apă 

potabilă şi gaze naturale, se face prin 

sudură sau cu fitinguri de compresiune.  

 

 

Astfel, vă punem la dispoziţie: 

- ţevi din PE80/PE100 de înaltă 

densitate 

- fitinguri de compresiune şi coliere 

de branşare produse de CEPEX  

- fitinguri confecţionate şi injectate 

pentru sudură cap la cap SDR 17 şi 

SDR 11 

- fitinguri pentru electrofuziune 

- armături şi accesorii pentru reţelele 

de apă şi gaz. 
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CEPEX vă oferă sisteme complete atât în 

domeniul canalizărilor publice, cât şi pentru cele 

rezidentiale, fabricate din PVC, polipropilenă, 

polietilenă, uşor adaptabile la locul montării. 

Astfel, vă punem la dispoziţie: 

- ţevi şi fitinguri 

- cămine, capace cămin şi accesorii 

- mini-staţii de epurare. 

Tuburile folosite în reţelele de canalizare rezistă 

la acţiunea sărurilor, acizilor, uleiurilor şi 

hidrocarburilor. În condiţii normale de exploatare, 

durata lor de viaţă este între 50 – 100 ani.  

 

.   

Ţevile şi fitingurile sunt asamblabile 

cu mufe şi garnituri de cauciuc, iar 

varietatea de fitinguri care vă stau la 

dispoziţie, fac posibilă pozarea rapidă şi 

simplă.              

Colaborarea cu marii producători, 

ne oferă avantajul de a vă putea oferi 

soluţiile şi alternativa ideală pentru 

sistemele de canalizare. 



                                                                   
                                                                                                                       

 

 
  BIROU :    B-DUL MUNCII NR. 10       TEL. 0372924666     www.cepexromania.ro 

  DEPOZIT :  B-DUL MUNCII NR.10      Fax.;  0372251238   office@cepexromania.ro 

 

SISTEME DE CANALIZARE 

INTERIOARA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vă oferim o gamă largă de ţevi, 

fitinguri şi accesorii, cu diametre 

cuprinse între Ø 32 – Ø 125.  

 

Ţevile şi fitingurile din PVC şi PP 

se utilizează în reţelele de canalizări 

interioare, ape pluviale, în construcţii 

civile şi industriale. 

 

  Conductele de scurgere sunt de 

culoare gri deschis, cu mufă şi inel de 

etanşare din cauciuc.  

 

Reţelele de canalizare interioară 

se pot realiza prin îmbinarea 

conductelor cu fitinguri echipate cu inel 

de etanşare.  
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Tuburile flexibile pentru drenaj 

perforate sau neperforate, sunt destinate 

drenării apelor pluviale în construcţii, 

amenajări hidrotehnice, agricultură etc., 

sunt rezistente la coroziune şi se 

asamblează rapid. 

  

Tuburile bordurate sunt fabricate 

din LPE sau PVC, perforate sau 

neperforate, cu diametre cuprinse între  

Ø 50 – Ø 350. 

  

De asemenea, acestea pot fi livrate 

înfăşurate în geotextil, oferind avantajul 

punerii în execuţie într-un timp scurt şi 

reducerii costurilor cu manopera.  

NEW ! 
 



                                                                                                                                      
 

 

 

SISTEME DE VENTILATIE 
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Având un design inovator şi 

original, componentele sistemului de 

aerisire şi ventilaţie Awenta vă oferă 

un grad mare de utilitate. 

 Din gama variată de produse 

pentru aerisire, puteţi alege: 

● rame de aerisire 

● uşiţe de vizitare 

● ventilatoare Ø 100/120/150. 

 

Sistemul de ventilaţie 

Awenta poate fi executat cu 

tubulatură Ø 100 mm şi Ø 125 

mm, rectangulară 55/110 mm 

şi 75/150 mm sau în sistem mixt 

cu ajutorul pieselor de tranziţie 

şi legătură, uşor adaptabil la 

necesităţile beneficiarului. 

 

 

http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/dt-12-B.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/maskownica-metalowa-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/T96-bok.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/T68-3D-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/t67-okapowa-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/t-23-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/an-2-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/t88-front-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/TRU1_0.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/_MG_9817-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/t-50.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/T79-3D-copy.jpg
http://www.awenta.pl/sites/default/files/products/VENTAX120.jpg
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GRATARE  IARBA 

SISTEME DE UDARE 

NEW ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

CEPEX importă şi distribuie sisteme 

complete de irigaţii şi udare prin picurare, complet 

automatizabile. 

 

Conducta poliDRIP este o soluţie sigură şi 

fiabilă pentru irigaţii permanente şi ocazionale. 

 Rezistenţă la radiaţiile UV 

 Rezistenţă la efectul coroziv al 

îngrăşămintelor şi pesticidelor 

 Economie de timp şi bani 

 Diametre - 16 si 20 mm 

Grătarele din polietilenă pot fi utilizate în diverse 

domenii.  Sunt 100% reciclabile, antiderapante, 

rezistente la temperatură şi raze UV, modalitatea de 

asamblare este uşoară şi rapidă.  

 

► Dimensiuni: 480x480x48 mm. 

► Greutate: 7,5 kg/m
2
.   

► Livrabil în culorile: negru şi verde. 

 

Pot fi utilizate la amenajarea spaţiilor de parcare, 

prevenirea eroziunii solului, amenajarea pistelor de 

hipodrom şi a pistelor pentru elicoptere.   


