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Multinupi 
Meerlagen buissysteem
Multinupi buizen met kleine diameters zijn opgebouwd uit 5 
lagen. Door de ideale balans van aluminium diktes en kunststof 
tussenlagen, zijn deze buizen makkelijk handelbaar en toch stevig.

Te koop op rol? Natuurlijk! We willen het jullie professionals 
graag zo makkelijk mogelijk maken. Kies de juiste buis voor jouw 
toepassing, kies uit de diameters 16, 20 en 32 mm en je kan aan 
de werken beginnen.

Flexibiliteit

• Persbaar met de meest 
gangbare persbekken op de 
markt: U – H – TH – B – F

• Geen extra investering nodig 
in nieuwe persbekken

• Messing of PPSU

Waarom Multinupi?

• Geproduceerd door NUPI 
industrie Italiane (producent 
van oa Niron – Elofit – 
Smartflex), marktleider in 
productie van duurzame 
leidingstechnieken.

• Duurzame productie door 
hernieuwbare energie.

• Polyvalent meerlagenbuis 
systeem door Multipinza.

• Toepasbaar voor 
drinkbaar water, HVAC, 
vloerverwarming, industrie…

Niron PPR, van leiding tot 
collector. Leidingstechniek 
voor de echte vakman
Waarom Niron?

Omdat Niron na 25 jaar op de Belgische markt nog steeds één van 
de meest interessante leidingstechnieken is.

• Het assortiment van Niron is een volledig assortiment. Van 
kleine diameters tot grote diameters, van particuliere tot 
industriële projecten, van leidingen tot collectoren. 

• Niron dient, zoals algemeen geweten, toegepast te worden door 
middel van polyfusie of warmtelassen. Hierdoor is Niron een 
product specifiek voor de professional. Voor opleiding kan u 
ons steeds contacteren.

• Niron is zowel voor de kleine als grotere diameters één van 
de goedkoopste leidingstechnieken. Na vergelijk door de 
groothandel, gaat Niron tot een zesde van de prijs van andere 
leidingstechnieken.

Ons assortiment

• Sanitair: Niron | Niron FG

• Regenwater: Niron Lila

• Climatisatie: Niron Clima

• Healthcare: Niron Beta

• Verwarming: Niron OB
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Systeemgarantie
Door het gebruiken van Elofit (PEHD Druk) – Niron (PPR 
Druk) & Multinupi, valt de installatie onder een volledige 
productgarantie en is er ook maar 1 aanspreekpunt.


