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Niekorodujące systemy rurowe do LPG



Next LPG
Systemy rurowe NextLPG są wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) i przezna- 
czone do transferu i dystrybucji LPG w instalacjach podziemnych. Rury NextLPG zostały 
zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu roboczym do 25 barów, spełniając wysokie standardy 
bezpieczeństwa w branży LPG.

Unikalna powłoka wewnętrzna rury, zapobiega przenikaniu produktu na zewnątrz. Elementy 
antystatyczne zastosowane do produkcji rur, sprawiają, że jakiekolwiek nagromadzenie elektry- 
czności statycznej zostaje bezpiecznie odprowadzone do ziemi.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
W odróżnieniu od stalowych i innych metalowych technologii rurowych, narażonych na procesy 
korozji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rur), powodujące m.in zakłócenia pracy odmierzaczy 
paliw, przedpływomierzy, itd..., systemy rurowe NextLPG całkowicie eliminują wszelkie, tego typu 
problemy.

BEZ ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ
Powłoka antystatyczna zastosowana w konstrukcji rur NextLPG, zapobiega gromadzeniu się 
ładunków elektrycznych, eliminując tym samym wszelkie możliwe zagrożenia. Ta cecha czyni 
systemy NextLPG najbezpieczniejszymi na rynku i jedynymi, których parametry są zgodne  
z „Code of practice CENELEC TR50404”.  



Oferowane produkty

SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Instalacja rur NextLPG sprowadza się do; 1) ich ułożenia w przepustach/kanałach oraz; 2) bezpośre- 
dniego połączenia z jednej strony ze zbiornikiem, z drugiej z odmierzaczem. Nie wymaga ona żad-
nych prac sprawalniczych, izolacyjnych, czasochłonnych procedur przygotowawczych rur/złącz, po-
siadania kosztownych narzędzi, itd. Tym samym, eliminowane jest ryzyko błędów i nieprawidłowości 
montażu.

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI
Żywotność systemów rurowych NextLPG jest szacowana na 40 lat.  Zapewniają one najniższy na 
rynku, całkowity koszt zakupu i eksploatacji oraz najwyższą stopę zwrotu inwestycji. 

Nr Katalogowy: NP-LPG25-100
Rura LPG DN 25 (śr. zew. 51)
Dostępna w zwojach 100 m

Nr Katalogowy: NP CF10
Wykonana ze stali nierdzewnej 
obejma zaciskowa rury ze śruba-
mi

Nr Katalogowy: NP IC10-NPT
Wykonane ze stali nierdzewnej 
złącze wewnętrzne (typu insert)  
Ø 25 mm, gwint 1” NPT

Nr Katalogowy: NP TF10-NPT
Wykonany ze stali nierdzewnej 
kołnierz z gwintem wewnętrznym 
Ø 105 mm, gwint 1” NPT

Nr Katalogowy: NP CC SET
Wykonany ze stali nierdzewnej 
kompletny zestaw połączeniowy

Nr Katalogowy: NP FS63
Taśma mocująca przy zagięciu 
rury pod kątem 90°



NextPlastics
jest wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pełnym zakresem przygotowania rur LPG; począwszy 
od ich projektu, poprzez produkcję, prace rozwojowe i działalność handlową.  Celem firmy jest 
dostarczanie rozwiązań przemysłowych, opartych o wykorzystanie technologii polimerycznych, 
zapewniających bezpieczny i ekologiczny transfer cieczy. Produkty NextPlastics spełniają 
najwyższe standardy jakości, wynikające z zastosowania najlepszych jakościowo materiałów 
oraz konstrukcji rur, gwarantujących długoletnią, bezobsługową eksploatację.

www.next-plastics.com
info@next-plastics.com


