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kanalizační PotrUbí 
PotrUbí s žebrovanoU 
a PlnostěnnoU konstrUkcí stěny

 Ultra Rib 2 DIN, PP  SN 16 (DN 150 - 500 mm)

 Ultra Rib 2 DIN, PP  SN 10 (DN 150 - 500 mm)

 Ultra Rib 2 scan PP SN 8 (De 200 – 315 mm)

 Ultra Solid PVC-U SN 12 (8) (De 160 – 630 mm)

Ultra rib 2 PP sn 16

Ultra rib 2 PP sn 10

NoviNka

Ultra rib
nejprodávanější kanalizační potrubí z našeho sor-
timentu. žebrovaná konstrukce s plným žebrem  
v řezu stěny vyniká zejména robustní základní 
stěnou, výbornou těsností při deformaci spoje  
a možností kombinace se svařovacím kroužkem.

vyrábí se ve dvou rozměrových řadách podle 
din normy, kde di = dn, značené ve vnitřních 
rozměrech a podle skandinávské normy značené 
podle venkovních rozměrů de. tvarovky se volí 
podle příslušné rozměrové řady, potrubí scan  
a din není vzájemně kompatibilní.

Potrubí Ur 2 din se nově  vyrábí v hnědé barvě   
o kruhové tuhosti sn 16 s ještě robustnější zá-
kladní stěnou pro nejnáročnější aplikace. Ur 2 sn 
16 je ideální volbou do míst s malým krytím kolem 
1 m a naopak velkým krytím nad 4 m. další možné 
využití je tam kde je obtížné zhutnit obsyp kolem 
potrubí na požadovanou hodnotu 
Jednotlivé kruhové tuhosti trub od sebe poznáte 
venkovní barvou. sortiment tvarovek a venkovní 
rozměry jsou pro všechny verze Ur 2 din shod-
né. 

Ultra solid 
tradiční potrubí s homogenní plnostěnnou 
konstrukcí stěny vyrobené z Pvc-U. Jedná se o 
typ potrubí určený pro konzervativní investory 
preferující co nejsilnější základní stěnu. Potrubí 
má kruhovou tuhost sn 8 anebo sn 12, rozměro-
vě je však vždy kompatibilní s běžně dostupným 
systémem kG.  díky použití Pvc-U  jako základní-
ho materiálu si potrubí i přes vysokou hmotnost 
zachovává stále příznivou cenu.

Ultra solid Pvc-U sn 12 (8)

NoviNka
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kanalizační PotrUbí
PotrUbí s korUGovanoU  
a sPirálově ovíJenoU stěnoU

Ultracor PP sn 12

U-plus PP sn 8

dupplex PP sn 8

Uporol Pe-Hd/PP sn 4,8

 Ultra Cor PP,  SN 12  (DN 150 - 600 mm)

 U plus  PP,  SN 8 (DN 150 - 600 mm)

 Dupplex PP,  SN 8 (De 160 – 400 mm)

Ultra cor 
nově vyráběné potrubí v kruhové tuhosti sn 12, 
Ultra cor je svými parametry zejména určen pro odvodnění 
dopravních staveb, kde je vyžadována vysoká kruhová tuhost.
Potrubí je modré barvy a je spojováno pomocí hrdel u dimenzí 
dn 300 - 600 a pomocí dvojitých objímek u dimenzí dn 150 
- 250 mm.

U plus 
nově vyráběné potrubí s odlehčenou konstrukcí stěny oproti po-
trubí Ultra cor. Potrubí je černé barvy, má kruhovou tuhost sn 8 a je 
vzájemně spojováno pomocí dvojitých objímek.  
Potrubí Ultra cor a U plus má shodnou řadu tvarovek s potrubím 
Ultra rib 2 din.

Dupplex 

je korugované potrubí s kruhovou tuhostí sn 8 ve skandinávské 
rozměrové řadě kompatibilní s tvarovkami Ultra rib 2 scan. Potrubí je 
červeno-hnědé barvy.

 Uporol   PE-HD/PP, SN 4,8 (DN 600 – 2500 mm)

Uporol 
je velice robustní velkoprůměrové potrubí z Pe-Hd a nově i z PP,  
spirálovitě ovíjené PP profilem. výrobní technologie umožňuje výběr 
z několika pevnostních tříd podle podmínek projektu. výborná oso-
vá tuhost a možnost volby síly základní stěny jsou hlavní výhody dané 
spirálovitým vinutím. 
Potrubí se spojuje pomocí pryžového těsnění nebo pomocí integro-
vané elektro-svařovací spirály v hrdle trouby.

NoviNka
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maincor 200 – 500
revizní šachty o průměru prodloužení dn 200-500 mm skládající se ze tří částí 

– ze dna, prodloužení a poklopu. dimenze vtoků a výtoku může být v rozsahu 

dimenzí dn 150 – 300 mm potrubí Ur 2 nebo kG. 

Pro sestavení šachty pro požadovanou hloubku uložení kanalizace doporuču-

jeme použít program „kanalizační šachty maincor“ volně dostupný v technic-

ké podpoře na www.maincor.cz.

maincor vario 400 a 600
velice variabilní šachty s velkým rozsahem nastavení výšky. Šachta je dodáva-

ná jako komplet pro určitý výškový rozsah včetně poklopu.

snadná instalace, příznivá cena a možnost širokého nastavení výšky, činí ze 

šachet maincor vario 400 jednu z nejprodávanějších typů šachet na trhu.  

maincor vario dn 400 je dimenzemi vtoku a výtoku určeno především pro

 domovní přípojky dn 150 - 200 mm. 

Šachta maincor 400, 500 a vario jsou nově vyráběny i v provedení  

s kloubovými vtoky, umožňující vychýlení o 7,5 st na obě strany.

monocor 1000, 600
nové vstupní vstřikované šachty s tělem bez jediné-

ho spoje. typizované dno se vyrábí ve čtyřech varian-

tách v rozsahu dimenzí potrubí Ur 2 din dn 150 – 300 

mm. Šachta monocor 1000 je dostupná v přímém prove-

dení až do dimenze dn 600 Pro větší dimenze a varian-

ty den s různými úhly se šachty svařují na míru z těla po-

trubí Uporol dn 1000. Pro velké dimenze potrubí Upo-

rol (dn 800 a větší) se vyrábějí tkzv. ruksakové šachty  

s bočním napojením na samotné potrubí.

ŠacHtový ProGram 
Pro kanalizační řady a PříPoJky

Maincor 200 n Maincor  300 n Maincor  400 n Maincor 500 n 
Maincor Vario 400 n Maincor Vario 600 n Monocor 1000 n Monocor 600

monocor 600 PP

monocor 1000

vario 400
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omegaliner

Flexibilní korugované třívrstvé podtrubí z Hd-Pe s měkčenou vnitřní vrstvou. Potrubí je vhodné pro sanaci menších řadů 
nebo domovních přípojek dn 100 – 300 mm s výraznými směrovými lomy. ideální varianta zejména pro sanaci kratších úseků 
splaškových řadů s malou četností postraních napojení. Přípojky se napojují přes lokální výkop. Potrubí se vyrábí v 10 m tyčích, 
které se vzájemně spojují svařovacími kroužky. (vybavení pro svařování je možné zapůjčit)

ekoloGickÉ řeŠení Pro 
bezvýkoPovoU sanaci kanalizace

Æ 100 - 450 mm

Předdeformované potrubí do tvaru písmene Ω. Pro sanaci kanalizace metodou close-fit, v dimenzích dn 100 – 450 mm. Po 
zatažení do sanovaného úseku se potrubí nahřeje parou a tlakem se vrátí zpět do původně vyrobeného kruhového tvaru. 
Potrubí je vyrobeno ze speciálního modifikovaného plastu určeného výhradně pro sanaci kanalizací.
vhodné pro delší úseky s velkým množstvím postranních přípojů. Přípojky je možné otevřít zevnitř potrubí robotem.

Flexoren

Æ 125 - 500 mm

Æ 100 - 300 mm

maxiline

velice robustní vstřikované potrubí z PP o délce  
500 mm, opatřené zámkovým spojem a gumovým 
těsněním. ideální varianta zejména pro sanaci kratších úseků kanalizačních řadů  dn 125 – 500 mm s malou četností postran-
ních napojení nebo do míst  s velkým spádem a vysoukou abrazí. Přípojky se napojují přes lokální výkop.
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tlakovÉ PotrUbí Pro
vodovody a tlakovÉ kanalizace

rc Protect
Potrubí z materiálu Pe 100 rc (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži. 

Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci de 25-630 mm do Pn 16. Pro obsyp 

je možné použít vykopanou zeminu. Potrubí se dodává v tyčích a v návinu až do de 160 mm 

v modré a hnědé barvě.

GeroFit
Potrubí z materiálu Pe 100 rc (resistant to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové zátěži 

navíc opatřené robustním ochranným pláštěm z PP.

Potrubí určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci de 25-630 mm do tlaku Pn 16. 

Potrubí je určeno pro bezvýkopové technologie, kde hrozí kombinace poškození stěny 

a bodového zatížení od ostrých předmětů (např. burstlining).

ProFUse 
Potrubí z materiálu Pe 100 opatřené ochrannou vrstvou z polypropylenu. Potrubí určené pro 

vodovodní řady a tlakovou kanalizaci de 63-630 mm do Pn 16. ochranný plášť byl vyvinut 

zejména pro bezvýkopové technologie – horizontální vrtání, relining nebo pluhování. Pro 

obsyp je možné použít vykopanou zeminu až do velikosti kamenů 32 mm. Potrubí se dodává 

v tyčích a v návinu až do de 110 mm v modré a hnědé barvě.

Wirsbo
Potrubí z materiálu Pe-Xa s nejvyšší možnou odolností vůči bodové zátěži. Potrubí určené pro 

vodovodní řady a tlakovou kanalizaci de 25-110 mm do Pn 16. Pro obsyp je možné použít 

vykopanou zeminu téměř bez omezení. velice vhodné pro domovní přípojky díky flexibilitě 

blížící se vlastnostem Pe 80. dodáváno v návinu po 50 a 100 m v modré barvě.

mondial
Potrubí z molekulárně orientovaného Pvc-o s mimořádnými mechanickými vlastnostmi a ži-

votností. varianta pro ty kteří preferují při montáži hrdlový spoj. Jedná se o adekvátní náhradu 

litinových potrubí pro nejnáročnější investory. tvarovky se používají litinové. Potrubí určené 

pro vodovodní řady de 110-400 mm do Pn 16.

ecoFleX - sUPra
Potrubí z materiálu Pe 100 s izolací proti zamrznutí a případně ještě opatřené vyhřívacím sa-

moregulačním vodičem. dodává se v návinech až do délky 100 m. vhodné pro potrubní řady 

uložené v zámrzné hloubce nebo například pro umístění řadu pod mostní konstrukci. Potrubí 

určené pro vodovodní řady a tlakovou kanalizaci de 32-110 mm do Pn 16.
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cHarakteristickÉ 
vlastnosti 
JednotlivýcH materiálů

tlakovÉ PotrUbí Pro
vodovody a tlakovÉ kanalizace

Vlastnosti vstupní suroviny u jednotlivých plastů jsou klíčové pro výslednou kvalitu potrubí. Kvalita granulátu od jednotlivých 
výrobců může být velice rozdílná a tím i kvalita vyrobeného potrubí, i když jsou vyrobeny na první pohled ze stejného plastu. 
Volba nejkvalitnějších granulátů dostupných na světovém trhu, spolu se systémem řízení kvality ve všech výrobních závodech dle  
ISO 9002, zajišťuje mimořádnou kvalitu a životnost potrubí vyrobených v závodech firmy Maincor a Uponor.

MatERIál VýHoDy NEVýHoDy fyzIkálNí CHaRaktERIStIky

NEMĚkČENý 
PolyVINylCHloRID

(PVC-U)

nejnižší cena.  
nejvyšší dlouhodobý modul pružnosti 
e (při poměrně tenké stěně je 
dosaženo velké kruhové tuhosti).  
nízká tepelná roztažnost. lze lepit.

křehký při teplotách kolem 
0 °c.
ekologické tlaky proti jeho 
používání (dá se recyklovat 
pouze vytříděný od ostatních 
plastů).

objemová hmotnost
návrhová pevnost 
modul pružnosti 
koef. tepelné roztažnosti   
max. dlouhodobá teplota 
max. krátkodobá teplota  

1400 kg/m3

10-12 mPa
3600 n/mm2

0,06 mm/m °c
45 °c
60 °c

Nejstarší a nejrozšířenější materiál pro výrobu potrubí pro kanalizace a vodovody. Díky vysokému modulu pružnosti, velmi dobré chemické 
odolnosti a příznivé ceně je to vhodný materiál pro výrobu potrubí. Masově používaný zejména k výrobě kanalizačních potrubí menších dimenzí 
(hladké potrubí kG).

MolEkUláRNĚ 
oRIENtoVaNÉ PVC

(Mo-PVC)

nejpevnější plast pro výrobu potrubí.
mimořádná odolnost vůči proražení, 
šíření trhliny, tlakovému rázu a únavě 
materiálu při cyklickém zatížení.
není křehké za nízkých teplot pod 0 °c. 
nízká teplotní roztažnost.

díky technologii výroby není 
možné vyrobit tvarovky.
Používají se tvarovky z tvárné 
litiny. z důvodu technologie 
výroby se používá jen pro 
výrobu tlakových potrubí.

objemová hmotnost
návrhová pevnost 
modul pružnosti
koef. tepelné roztažnosti
max. dlouhodobá teplota 
max. krátkodobá teplota  

1430 kg/m3

25 mPa
2920 n/mm2

0,06 mm/m °c
40 °c
60 °c

Díky vnitřní orientaci molekul se dosáhne téměř dvojnásobné dlouhodobé pevnosti oproti PVC-U, několikanásobné rázové odolnosti a odolnosti 
proti hydraulickým rázům. Velkým kladem je odolnost vůči únavě materiálu pod zatížením. 

PolyPRoPylEN

(PP)

velmi odolný vůči vysokým teplotám. 
velká mechanická odolnost (v běžných 
podmínkách na staveništi téměř 
nezničitelný).
lze svařovat.

vysoká tepelná roztažnost. objemová hmotnost
návrhová pevnost
modul pružnosti  
koef. tepelné roztažnosti  
max. dlouhodobá teplota  
max. krátkodobá teplota  

920 kg/m3

5 mPa
1200 n/mm2

0,15 mm/m °c
60 °c
90 °c

Nejnovější trend pro výrobu kanalizačních potrubí pro inženýrské sítě, dobrá mechanická odolnost a ekologická nezávadnost jej předurčuje pro 
masové využití. Jeho výhodou oproti ostatním plastům je bezesporu i tepelná odolnost, krátkodobě až do 90 °C. PP je možné modifikovat do 
mnoha vlastností.

VySokoHUStotNí 
PolyEtHylEN

(HD-PE)

velmi snadná svařitelnost. dlouhé 
zkušenosti s používáním. Potrubí  
menších dimenzí lze navíjet 
do kotoučů.

tepelná roztažnost
nižší mechanická odolnost.

objemová hmotnost
návrhová pevnost 
modul pružnosti
koef. tepelné roztažnosti 
max. dlouhodobá teplota 
max. krátkodobá teplota

960 kg/m3

8 mPa
900 n/mm2

0,2 mm/m °c
50 °c
60 °c

tradiční materiál mezi plasty pro výrobu potrubí, který doznal významného vývoje mechanických vlastností. Jeho hlavní využití je zejména pro 
tlakové aplikace, používá se ale také pro výrobu kanalizačních potrubí. Největší rozšíření HD-PE potrubí je bezesporu v plynárenství, kde se 
využívá dokonalé těsnosti svařovaných spojů a odolnosti vůči korozi. Pro tlakové potrubí dnes dominuje materiál PE 100, nový trend je materiál 
PE 100 RC, který vyniká lepší schopností odolávat bodové zátěži a umožňuje tak používat pro obsypání v maximální míře vykopanou zeminu. 

SíŤoVaNý 
PolyEtHylEN

(PE-Xa)

materiál s mimořádnou tepelnou 
odolností a  odolností vůči šíření 
trhliny. Flexibilnější než  
Pe 100. výrazný paměťový efekt 
umožňuje opravit zalomení na potrubí 
horkým vzduchem.

Potrubí nelze svařovat 
metodou na tupo, pouze 
pomocí elektrotvarovek. 
tepelná roztažnost.
vyšší cena.

objemová hmotnost 
návrhová pevnost 
modul pružnosti
koef. tepelné roztažnosti 
max. dlouhodobá teplota  
max. krátkodobá teplota  

938 kg/m3

5 mPa
600-900 n/mm2

0,2 mm/m °c
95 °c
110 °c

Vychází z HD-PE, kde díky chemickým nebo fyzikálním postupům dojde k příčnému zasíťováním molekulových řetězců.Výsledný produkt má výrazně vylepšené 
vlastnosti jako např. vysokou odolnost vůči pomalému a rychlému šíření trhliny a tlakovou odolnost za vyšších teplot. Materiál je velmi rozšířený pro teplovodní 
rozvody uvnitř budov. Využití v oblasti venkovních rozvodů není tak běžné z důvodu max. dimenze potrubí do 110 mm a vyšší ceny.  Mezi ostatními plasty 
má nejlepší dlouhodobě prokázanou odolnost proti působení ostrých kamenů na stěnu potrubí.



maincor s.r.o.
bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
tel.: 244 460 668, 244 062 319-21
Fax: 244 462 171
e mail: info@maincor.cz
www.maincor.cz

tecHnickÉ Poradenství 
Při Financování ProJektU
naše poradenství spočívá v pomoci nalézt nejvhodněj-
ší řešení jak z technického tak i ekonomického pohledu. 
doporučíme a nalezneme zdroj financování a pomůžeme 
navrhnout technicky efektivní řešení.

tecHnickÉ Poradenství 
Při ProJektování
vytvoříme vám statický výpočet pro vaše konkrétní pod-
mínky a následný postup pokládky v náročných podmín-
kách. na našich internetových stránkách jsou k dispozici 
například vzorové příčné řezy uložení potrubí v různých 
podmínkách anebo podrobné technologické postupy po-
kládky u jednotlivých typů trub.

servis na staveniŠti
v případě potřeby provedeme proškolení prováděcí fir-
my na staveništi, případně zajistíme i fundovaný stavební  
dozor.

analýzy video insPekcí a navržení 
PříPadnýcH oPrav 
vyjádříme se k video analýzám starých kanalizací a doporu-
číme cenově nejefektivnější způsob jejich opravy například 
jednou z našich bezvýkopových technologií.

PřímÉ dodávky na stavbU
kamionové dodávky potrubí organizujeme přímo na stave-
niště v krátkých dodacích lhůtách podle vašich požadavků.
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