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Uponor Ultra Classic

Ett modernt markavloppsrör
Vårt Uponor Ultra Classic-rör är ett traditionellt, slätt rör i modern tappning. Genom en 

strukturväggskonstruktion, har vi återigen utvecklat slagtåliga och slitstarka rör med 

mycket goda egenskaper. Rör som dessutom ger mindre miljöpåverkan än sina föregång-

are. Tack vare optimerade egenskaper platsar röret i Ultra-familjen och har därför fått 

namnet Ultra Classic.

Ett helt vanligt markavloppssrör
Strukturväggskonstruktionen kombinerar styrka 
och styvhet med flexibilitet. Ultra Classic väljer du 
när det handlar om trycklös transport av normalt 
förekommande dag- och spillvatten. Ultra Clas-
sic är enkelt att installera och hantera. Självklart 
uppfyller röret alla rådande normer och krav för 
den nordiska marknaden.

Patenterad teknologi
Den solida plasten i mittenskiktet ersätts av en 
optimerad strukturväggskonstruktion och ger dig 
en optimal produkt som ger en mindre miljöbe-
lastning. Detta med bibehållen produktkvalitet.

Vi lånar naturens resurser
Precis som det skiljer från ett rör till ett annat, 
skiljer det mellan plast och plast. Därför har vi 
på Uponor av miljö- och kvalitetsskäl valt att 
så långt som möjligt arbeta med plasten poly-
propylen (PP) i våra rör och produkter. PP har 
lång livslängd samt mycket bra slagseghet och 
temperaturbeständighet. Vidare kan PP återvin-
nas både genom att malas ner och smältas för 

tillverkning av nya produkter, eller bli till energi 
genom förbränning, vilket gör det till ett mycket 
bra miljöval.

Traditionell dimensionering
Ultra Classic är dimensionerat för att passa tradi-
tionella rördelar och brunnar avsedda för släta rör.

Snabb service och information
Väljer du Uponor, väljer du inte bara en säker 
produkt eller ett tryggt system.  Vi står även till 
tjänst med råd och teknisk vägledning i alla faser; 
från planering till anläggningsarbetet är slutfört. 
Dessutom hittar du alltid mer information på vår 
hemsida. 

”Hög slagtåligt, grå 
insida och minimal 

miljöpåverkan. Ultra 
Classic är ett oslagbart 

alternativ!”

Ultra Classic passar lika bra på landsbygden som i storstaden. 



Ultra-familjen

Därför väljer du  
Uponor Ultra Classic 

Du får en snabb och säker  
installation! 
Ultra Classic har mycket god slagtålighet 
- även i kyla. Betydligt bättre än kraven 
för Nordic Poly Mark. Röret passar mark-
nadens traditionella delar och brunnar 
avsedda för släta rör och är smidigare 
att kapa och fasa än ett traditionellt 
markavloppsrör. 

Du får bättre förutsättningar  
för inspektion! 
Ultra Classic rören har en ljusgrå insida, 
vilket underlättar vid TV-inspektion. 

Du framtidssäkrar med Ultra Classic!
Ultra Classic tillverkas med både opti-
merad teknologi och materialval. Den 
smarta konstruktionen behåller de goda 
produktegenskaperna med minskad mil-
jöbelastning. Rören tillverkas med in-line 
muff, vilket säkerställer rörets täthet och 
minskar risken för framtida läckage och 
rotinträngning. 

Du gör trygga och  långsiktiga  
affärer med Uponors lösningar!
Produkter med bästa kvalitet säkerstäl-
ler din affär. Uponor är ett välkänt 
varumärke med mycket gott renommé 
och vi finns alltid till din hjälp om något 
skulle hända.

Du och dina kunder bryr er om  
miljön när ni väljer Ultra Classic! 
Ultra Classic tillverkas med optimerad 
teknologi, för reducering av koldiox-
idutsläpp. Ultra Classic tillverkas i PP, 
som har lång livslängd samt mycket bra 
slagseghet och temperaturbeständighet. 
Vidare kan PP återvinnas både genom att 
malas ner och smältas för tillverkning av 
nya produkter, eller bli till energi genom 
förbränning, vilket gör det till ett mycket 
bra miljöval. Du kan luta dig tillbaka 
medan vi tar ansvar och är engagerade i 
en hållbar framtid.

Du får 60 års erfarenhet på köpet!
Vi har levererat plaströr för markavlopp 
sedan 1952. Vi är experter och delar 
gärna med oss av vår erfarenhet.

Du får planeringssupport av oss på 
Uponor!
Bjud med din konsult eller och/eller din 
entreprenör till vår fabrik i Fristad och vi 
planerar tillsammans en optimal lösning 
för ditt markavlopp. Du är dessutom 
alltid välkommen att deltaga på våra 
markavloppsutbildningar i Uponor 
Academy. 

Du kan alltid få den lösning  
du behöver! 
Med Uponor Special Constructions är 
ingenting omöjligt!

Ultra Rib 2
Ett miljöval med oslagbar 

livslängd  

Bästa markavloppssys-
temet med extremt hög 
slaghållfasthet, täthet och 
säkerhet vid deforma-
tion. Ribbad konstruktion 
ger goda marginaler mot 
slitage. God totalekonomi 
och låg miljöpåverkan. 
Dimensioner från 200 till 
560 mm. 

Ultra Double
Ett miljöval med god  

produktekonomi 

Markavloppssystem av 
mycket hög kvalitet och 
med stark konstruktion. 
Dubbelväggsrör med slät 
insida och korrugerad 
utsida. Kostnadseffektiv 
och låg miljöpåverkan. 
Dimensioner från 200 till 
680 mm. 

Ultra classic
Ett traditionellt  

miljöval 

Slätt rör med ny konstruk-
tion: Tre skikt istället för 
ett ger ett optimalt rör 
med bra egenskaper av-
seende slagtålighet och 
täthet. Låg miljöpåverkan 
och kvalitet till bra pris. 

Dimension RSK Uponor Längd Ringstyvhet Antal 
mm nr. nr. m  per bunt 

110 2370163 1056768 1 SN 8  50 

110 2370164 1056770 3 SN 8 50 

110 2370165 1056771 6 SN 8 50 

160 2370166 1056776 1 SN 8 28 

160 2370167 1056778 3 SN 8 28 

160 2370168 1056779 6 SN 8 28 

200 2370237 1059440 2 SN8 20

200 2370238 1059441 3 SN8 20

200 2370239 1059442 6 SN8 20

250 2370240 1060628 3 SN8 12

250 2370241 1060629 6 SN8 12

315 2370242 1060630 3 SN8 6

315 2370243 1060631 6 SN8 6

400 2370244 1060632 3 SN8 6

400 2370245 1060633 6 SN8 6

Uponor Ultra Classic
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Varför välja Uponor?
Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor 
hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och 
transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och 
samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som 
det mest miljösäkra och hållbara alternativet. 
Genom fokus på nordliga breddgraders 
förhållanden avseende såväl klimat 
och miljö som tekniska och juridis-
ka krav, säkerställer vi grunden för 
ett tryggt och säkert samhälle. Vi 
kallar det: Secure Plastic Solutions.

Uponor AB 
Uponor Infrastruktur

SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00 
F 033-17 26 17 
W www.uponor.se 
E infrastruktur.se@uponor.com




