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HVORFOR VELGE KULVERTRØR FRA CANES? 
 
Canes preisolerte rørsystemer for kulvert er enkle å montere, veier lite og ikke minst er de helt vedlikeholdsfrie. Rørene er 
produsert med bærekraft i tankene, både når det gjelder kvalitet og levetid.  
Vi leverer i ferdigkappede lengder, men rørene er også tilgjengelig i full lengde på 100m. Canes Kulvert er allsidige og kan 
brukes i ulike bygningstyper, deriblant industribygg, eneboliger og flermannsboliger.

Kulvertrørene har klare fordeler på grunn av sin fleksibilitet, noe som gjør behovet for bend svært begrenset.  
Dette eliminerer praktisk talt risikoen for lekkasje i det nedgravde rørnettverket, noe som sparer både installasjonskostnader 
og tidsbruk. 
 
Alle våre kulvertrør og tilhørende produkter er lett tilgjengelig fra vårt lager i Moss og kan leveres direkte på byggeplass 
innen 1-4 virkedager.
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KULVERT

CANES KULVERT
Driftsikre og allsidige kulvertrør

• Enkle å montere
• Lang levetid
• Lav vekt
• Vedlikeholdsfrie
• Fleksible, med mindre risiko for lekkasje
• Enkel, dobbel- og quadrokombinasjoner
• Leveres på mål og opptil 100m
• Rask levering

Canes kulvertrør er enkle å montere, har lav vekt og er helt vedlikeholdsfrie. Rørene leveres i ferdigkappede lengder, men er 
også tilgjengelig i full lengde på 100 m.

Kulvertrøret har klare fordeler på grunn av sin fleksibilitet, dette gjør at behovet for albue er svært liten. Dette  
eliminerer dermed risikoen for lekkasje i det nedgravde rørnettverket, og sparer både installasjonskostnader og tid.

Lang levetid, med lite slitasje 

Utfordringene med PUR-isolerte rørsystemer er at de delvis mister sin første isolasjonseffektivitet over tid, noe som ofte blir 
referert til som lambda-aldring. Videre forårsaker både coiling og bøying av disse rørsystemene brudd på  
PUR-skumcellene, og påvirker dermed også systemets termiske ytelse betydelig.

Canes kulvertrør er isolert med vanntett cellegummi, som gir en konstant termisk isolasjonsytelse med en lambdaverdi  
på λ10c-0,036W/mk.

Kort leveringstid og ferdig kappet 
Alle våre kulvertrør og tilhørende produkter er lett tilgjengelig fra vårt lager i Moss, og kan leveres direkte på byggeplass 
innen 1-4 virkedager. Vi har også egen kappemaskin til kulvertrør, og kapper i den lengden som ønskes.
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PRODUKTOVERSIKT
Canes Kulvert er allsidige og leveres i ulike kombinasjoner avhengig av behov. PE-Xa enkle rør er tilgjengelig fra  
25 til 125 mm og som doble rør fra 75 til 225 mm. De fargekodede rørene i kulverten hindrer forveksling av turrør og returrør 
når rør skal kobles sammen.

Rørene er produsert i samsvar med europeisk standard EN 15632 - 1 og 3. 

KULVERT

Varmenettverk
(PE-Xa/ SDR 11/ PN 6/ 95°C)

Varmt tappevann 
(PE-Xa/ SDR 7.4/ PN 10/ 95°C)


