
Uponor Snipp & Snapp® 
Delbart kabelskydd  
löser problemen



Uponor Snipp & Snapp® är det säkraste, 
enklaste och – tillverkade i 100 procent 
återvunnen plast – det mest hållbara 
kabelskyddet, när hela rör inte är en funktionell 
lösning vid tillfällig eller permanent förläggning 
eller då det krävs att kablage måste skyddas 
i efterhand. Produktdesignen är anpassad för 
tuffa nordiska förhållanden.
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Ta inga risker när
du förlägger kabel 

Uponor Infra och Greenpipe, de svenska 
specialisterna på delbara rör, har ingått 
ett samarbetsavtal där Uponor Infra har 
ensamrätt gällande försäljning av Snipp 

& Snapp® i Sverige. Ett samarbete som 
erbjuder det bredaste sortimentet av delbara 
kabelskyddsrör på marknaden.

En skadad eller avgrävd kabel skapar 
problem. Driftstopp med kanske stora 
kostnader och problem för näringsliv, 
samhälle och den enskilda människan som 
följd. En skadad kabel kan till och med riskera 
människors liv.

Uponor Snipp & Snapp® är en unik svensk 
innovation som skyddar kabel vid tillfällig 

eller permanent förläggning, vid känsliga 
ställen som kabel vid vind- och kärnkraftverk, 
i efterhand då en kabel behöver skyddas, 
när du inte vill spränga eller skydda från 
sprängsten samt i oländig terräng. Uponor 
Snipp & Snapp® är enkel och säker att 
förlägga, tillverkad i 100 procent återvunnen 
plast och finns i varianter som uppfyller SRN, 
SRS och SRE.



4 | Tekniköversikt

Hög säkerhet.
Lång hållbarhet.
Stor enkelhet.

Uponor Snipp & Snapp® är en mångsidig 
lösning som finns i flera dimensioner och 
klassningar – SRN, SRS och SRE. Allt för att 
kunna erbjuda det bästa alternativet för 
ditt behov av att skydda kabel tillfälligt eller 
permanent, ovan eller under mark.

Kabelskydden är tillverkade i 100 procent 
högkvalitativ återvunnen plast så att du med 
ditt val bidrar till att minska miljöpåverkan 

och ökar hållbarheten för vår infrastruktur.

Genom sin längd på 1 respektive 1,2 meter 
och möjlighet att vinkla, är skydden enkla 
att hantera. Uponor Snipp & Snapp® är också 
mycket smidigt att förlägga och monteringen 
görs snabbt utan verktyg. Det smarta 
låssystemet och säkra kopplingen mellan 
rören säkerställer att rören inte kan öppnas 
eller glida isär.

Vindkraftsparker byggs ofta på utsatta miljöer 
vilket kan innebära stora utmaningar för att 
skydda kablage. Med Uponor Snipp & Snapp® 
ges många och stora möjligheter till skydd 
både ovan och under mark.
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Med Uponor Snipp & Snapp® möjliggörs ett 
extra skydd där man exempelvis kommit på 
sten eller korsar en väg, korsar vattendrag eller 
behöver klamra på berg, förlägga ytligt eller 
djupt. Att kunna börja och stoppa var som 
helst samt växla mellan klasserna SRN, SRS och 
SRE för att följa förläggningsdjupet med rätt 
klassificering på rören ger stor frihet.



Marknadens 
bredaste sortiment 
av delbara rör

Uponor Snipp & Snapp® SRN 
Ekonomi
De delbara SRN-rören är 1,2 meter långa och 
vinklingsbara 22,5 grader per meter. Finns i 
dimensionerna 110 och 160. Inga verktyg eller 
förkunskap vid montering behövs. Tillverkas 
av 100 procent återvunnen plast. Finns i 
dimensionerna 110 och 160 mm.

Återvinningsbart material
Rören och delarna är tillverkade i de 
återvinningsbara materialen PP och PE. 

Uponor Snipp & Snapp® SRN/
SRS Original
Rören är 1 meter långa och vinklingsbara 15 
grader per meter. SRS-klassning innebär att 
rören får förläggas tillfälligt ovan mark. Enkel 
och snabb montering utan verktyg. Uppfyller 
kraven för både SRN- och SRS-klassning i 
enlighet med verksamhetsnorm 5200. Tillverkas 
av 100 procent återvunnen plast. Finns i 
dimensionerna 60, 110, 160 och 220 mm.



Vill du slippa spränga? Är markförhållandena svåra?
Har du en känslig tillfällig förläggning?
• Mekaniskt skydd vid tillfällig och 

permanent förläggning ovan och under 
mark, på land och i vatten, i stadsmiljö 
och på landsbygd.

• Låssystem och koppling mellan rören 
säkerställer att de inte kan öppnas eller 
glida isär.

• Enkel och snabb montering utan verktyg 
gör det enkelt för montören.

• Tillverkat i 100 procent återvunnen plast – 
ett bra miljöval och hållbart alternativ.

• Börja och stoppa var som helst.

• Växla mellan klasserna SRN, SRS och SRE 
för att följa förläggningsdjupet.

• Utvecklade för nordiska förhållanden med 
sten och ojämn terräng.

Uponor Snipp & Snapp® 
Panzar SRE
Ett robust specialanpassat 1 meter långt rör 
för tuffa miljöer som öppen förläggning, havs- 
och sjökabelförläggning, vindkraftsparker och 
andra områden där kabelfel blir kostsamma 
och tidsödande. Röret kan bultas fast direkt 
i berg. Marknadens enda delbara SRE-rör, 
vilket betyder att det inte ställs några krav på 
förläggningsdjup.

Rörets konstruktion möjliggör ytligare 
förläggning och kan därmed reducera 
sprängning, bortforsling av massor samt 
maskintimmar. Enkel och snabb montering 
utan verktyg. Vinklingsbara 7 grader i samtliga 
riktningar, vilket ger smidig förläggning även 
om rören behöver justeras i sid- och/eller 
höjdled. Tillverkas av 100 procent återvunnen 
plast. Finns i dimensionerna 110 och 160 mm.



8 | Tekniköversikt

Uponor Infra AB 
513 81 Fristad
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