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P r z e g l ą d   p r o d u k t ó w  –  r u r y  e l e k t r o i n s t a l a c yj n e

RURY ELEKTROINSTALACYJNE 
Firma Elmark z  Tarnowa produkuje rury elek-
troinstalacyjne od  30 lat. Opierając się na 
długim doświadczeniu co roku wprowadza 
na rynek nowe produkty, m.in. rury wielowar-
stwowe i rury kielichowane. 
Własne laboratorium producenta pozwala na 
bieżąco sprawdzać jakość wyrobów, a produkty 
dostosowywać do potrzeb klientów. Oferujemy 
najlepsze produkty o  grubych ściankach, speł-
niające górne pułapy norm (rury RC-1250N), 
produkujemy także wyroby tańsze o  ściankach 
cieńszych (rury RLE-150N).

RURY DWUWARSTWOWE
Produkowane przez Elmark Tarnów posia-
dają zewnętrzną warstwę karbowaną oraz 
wewnętrzną idealnie gładką. 
Rury mają idealnie gładką warstwę wewnętrzną 
nawet przy pakowaniu w kręgi. Podczas wciąga-
nia przewody nie zahaczają się o karby i montaż 
jest dużo szybszy oraz wygodniejszy.
Dostępne rozmiary rur: 40, 50, 63, 75, 110, 
160 mm.
Ponadto produkujemy rury sztywne do ukła-
dania w  ziemi. W  ofercie mamy zarówno rury 
sztywne RC, jak i rury kielichowane RCM.

Producent Elmark Tarnów

Oznaczenie RLE, RL, RS, RKLS, RKSS

Typ
Rury proste w odcinkach, rury 

karbowane w kręgach 

Charakterystyka Wyroby samogasnące

Materiał wykonania PVC

Przeznaczenie

Ochrona przewodów elek-

troinstalacyjnych wewnątrz 

budynków

Zastosowanie Prowadzenie i maskowanie

Odporność na ściskanie 150 N, 320 N, 750 N, 1250 N

Odporność na rozciąganie rury sztywne

Odporność na promieniowa-

nie UV
Rury oznaczone literą V

Zakres temperatur Od -5 do +60 °C

Kolor
Biały, szary, czarny (dowolny na 

zamówienie)

Zakres średnic zewnętrznych Od 13 do 63 mm

Długość odcinków
Odcinki: 2 m, 3 m, kręgi: 

25 m, 50 m

Akcesoria dodatkowe

Uchwyty otwarte, zamykane, 

4 rodzaje złączek: kompensa-

cyjne, proste, kątowe, kątowe 

długie

Atesty, certy� katy
Zgodność z normą 

PN-EN 61386-21

Gwarancja Rękojmia

Dodatkowe informacje
Wersja z pilotem ułatwiającym 

wciąganie przewodów

Producent Elmark Tarnów

Oznaczenie RDG, RDS

Typ
Karbowane w kręgach 

i odcinkach

Charakterystyka 
Rury bezhalogenowe, z pilotem 

do przeciągania przewodów

Materiał wykonania PE, PVC

Przeznaczenie 
Ochrona i prowadzenie przewo-

dów bezpośrednio w ziemi

Zastosowanie Rury dwuwarstwowe do ziemi

Odporność na ściskanie 450 N, 750 N

Odporność na promieniowa-

nie UV
Rury oznaczone literą V

Zakres temperatur Od -25 do +75 °C

Kolor
Niebieski, czerwony, czarny 

(inny na życzenie)

Zakres średnic zewnętrznych Od 40 do 160 mm

Długość odcinków Kręgi: 25 m, 50 m, odcinki: 6 m

Akcesoria dodatkowe Złączki proste

Atesty, certy� katy
Zgodność z normą

PN-EN 61386-24

Gwarancja Rękojmia

Dodatkowe informacje
Wersja z pilotem ułatwiającym 

wciąganie przewodów
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