
1

ÒÐÓÁÀ ÃËÀÄÊÀß ÆÅÑÒÊÀß ÏÂÕ

Êðàòêîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

RU

Ìåðû áåçîïàñíîñòè

Êîíñòðóêöèÿ è îñíîâíûå ðàçìåðû òðóáû ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 1.

– îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà – 75 % ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 15 °C;

Òðàíñïîðòèðîâàíèå, õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ

Íîðìàëüíûå óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè:

– îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ àãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîâ, ðàçðóøàþùèõ 
ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû è óõóäøàþùèõ ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå ñâîéñòâà èçäåëèé.

Òðóáà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ÒÐ ÅÀÝÑ 043/2017.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Âñå ðàáîòû ïî ìîíòàæó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ òðóáû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â îáåñòî÷åííîì 
ñîñòîÿíèè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé 
íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíèêè è ñòðîèòåëüñòâà. 

Ìîíòàæ òðóáû äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷àëîñü ñêîïëåíèå êîíäåíñàòà 
âíóòðè òðóáû, ïîïàäàíèå â òðóáó âîäû, ïûëè, ìàñëà è ò. ï.

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè
Òðóáà ãëàäêàÿ æåñòêàÿ ÏÂÕ òîâàðíîãî çíàêà IEK (äàëåå – òðóáà) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàùèòû 

ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ è êàáåëåé îò âíåøíèõ âîçäåéñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ýëåêòðî- è ïîæàðîáåçîïàñíîñòè ñåòåé.

– äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò ìèíóñ 15 °C äî ïëþñ 60 °C;

Ìîíòàæ òðóáû äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 10 °C äî ïëþñ 60 °C.

Ìîíòàæ òðóáû äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè ïîìîùè àêñåññóàðîâ ñîåäèíåíèÿ è êðåïëåíèÿ, ðàñïàÿ÷íûõ 
êîðîáîê, à òàêæå íàâåñíûõ è âñòðàèâàåìûõ êîðïóñîâ äëÿ ìîíòàæà ìîäóëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Íå äîïóñêàåòñÿ âîçäåéñòâèå íà òðóáó àãðåññèâíûìè æèäêîñòÿìè (êîíöåíòðèðîâàííûìè êèñëîòàìè, 
ùåëî÷àìè, ñëîæíûìè ýôèðàìè), à òàêæå îñòðûìè è òâåðäûìè ïðåäìåòàìè. Î÷èñòêó ïîâåðõíîñòè òðóáû 
ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü âåòîøüþ èëè ìÿãêèìè ùåòêàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîãî ìûëüíîãî ðàñòâîðà.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå òðóáû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Êîìïëåêòíîñòü

Êîëè÷åñòâî êðåï¸æíûõ ýëåìåíòîâ íà îäèí ïîãîííûé ìåòð òðóáû äîëæíî îïðåäåëÿòüñÿ ïðîåêòîì 
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. 

Îñíîâíîé îáëàñòüþ ïðèìåíåíèÿ òðóá ÿâëÿåòñÿ ïðîêëàäêà âíóòðè íèõ ïðîâîäîâ è êàáåëåé 
íàïðÿæåíèåì äî 1000 Â ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà (â òîì ÷èñëå êàáåëåé ñèãíàëèçàöèè è ñâÿçè) 
â æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ è íà ïðîìûøëåííûõ îáúåêòàõ.

Â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ïåðèîäè÷åñêèå îñìîòðû òðóáû ñ öåëüþ 
âûÿâëåíèÿ ïîâðåæäåíèé, âîçíèêøèõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.

Ïî òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè òðóáà ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 53313.

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò òðóáû â óïàêîâêå. Êîëè÷åñòâî òðóá â óïàêîâêå ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 2.

Òðóáà íåðåìîíòîïðèãîäíà. Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè ïî èñòå÷åíèè ãàðàíòèéíîãî ñðîêà 
èçäåëèå óòèëèçèðîâàòü.

Òðóáà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñòàöèîíàðíîé ïðîêëàäêè âíóòðè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé èç íåñãîðàåìûõ 
è òðóäíîñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ è íà èõ ïîâåðõíîñòè.

Ïðàâèëà ìîíòàæà

Òðàíñïîðòèðîâàíèå òðóáû äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ ëþáûì âèäîì êðûòîãî 
òðàíñïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, äåéñòâóþùèìè íà äàííîì âèäå òðàíñïîðòà.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå òðóáû îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ Æ ïî ÃÎÑÒ 23216 ïðè òåìïåðàòóðå 
îò ìèíóñ 25 °C äî ïëþñ 60 °C.
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Õðàíåíèå óïàêîâàííîé òðóáû äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ â ìàêðîêëèìàòè÷åñêèõ 
ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì è õîëîäíûì êëèìàòîì ïðè òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 25 °C äî ïëþñ 60 °C.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè òðóá – 1 ãîä ñî äíÿ ïðîäàæè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëåì 
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ.

Â ïðîöåññå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ òðóáà íå äîëæíà ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèÿì ÷ðåçìåðíûõ 
ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê, óäàðîâ, âîäû è ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ.

Ñðîê ñëóæáû è ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòåëÿ

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè è õðàíåíèè èçäåëèÿ äîëæíû áûòü óëîæåíû íà äåðåâÿííûå ïîääîíû èëè ñóõèå 
è ðîâíûå ïîâåðõíîñòè. Ïîïàäàíèå ïîä øòàáåëü ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, âîäû è ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ.

Èçãîòîâèòåëü âïðàâå ñíÿòü ñ ñåáÿ ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ èçäåëèÿ 
â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ïðàâèë òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà èëè ýêñïëóàòàöèè.

Òðóáà íå ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ. Äëÿ óòèëèçàöèè ïåðåäàòü â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
íà òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè.

Èçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü â êîíñòðóêöèþ èçäåëèÿ èçìåíåíèÿ, íå óõóäøàþùèå 
åãî ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè.

PVC RIGID PIPEEN

The main area of pipe application is the laying of wires and cables with voltages up to 1000 V of DC and AC 
inside it (including signaling and communication cables) in residential and public buildings and industrial facilities.

Normal operating conditions:
– operating temperature range – from minus 15 °C to plus 60 °C;

Basic product data

– relative air humidity – 75 % at the temperature of plus 15 °C;

Technical data of the pipe are given in the table 1.
The design and main dimensions of the pipes are shown in figure 1.

Technical data

Completeness of set
The delivery set includes pipes in the package. Number of pipes in the package is shown in table 2.

Safety precautions

The pipe is designed for fixed laying inside building structures made of non-combustible and slow-burning 
materials and on their surface.

– non-explosive environment, free of aggressive gases and vapors that destroy polymer materials and 
deteriorate electrical insulating properties of products.

PVC rigid pipe of IEK trademark (hereinafter – the pipe) is designed for protection electrical wires and cables 
from environmental conditions, as well as to ensure fire safety of networks.

All installation and maintenance works of the pipe should be carried out in de-energized state of the electric 
network by specially trained personnel in compliance with the requirements of reference documentation in the 
field of electrical engineering and building industry.

The pipe is not repairable. If a malfunction is detected after the warranty period expires, dispose of the 
product.
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During transportation and storage, the pipe should not be exposed to excessive mechanical stress, shocks, 
water and direct sunlight.

During transportation and storage, the pipe should be placed on wooden pallets or on dry and level surfaces. 
Getting under the stack of foreign objects, water and fuels and lubricants is not allowed.

Transportation of the pipe is carried out at the temperature from minus 25 °C to plus 60 °C.
Packaged pipes should be stored in open areas, in macroclimatic areas with moderate and cold climate at 

temperatures from minus 25 °C to plus 60 °C.

The warranty period of the pipe operation is 3 years from the date of sale, provided if the consumer observes 
the rules of operation, transportation and storage.

The manufacturer has the right to refuse warranty obligations in the event of damage of the product because 
of violation of the rules of transportation, storage, installation or operation.

The manufacturer reserves the right to make changes in the product design that do not impair its 
performance.

The pipe should not be disposed of as household waste. For disposal, transfer the pipe to a specialized 
enterprise for the processing of secondary raw materials in accordance with the legislation in the territory of sale.

Service life and manufacturer's warranties

Installation of the pipe should be carried out using connection and fastening accessories, junction boxes, as 
well as hinged and built-in housings for the installation of modular equipment.

Installation rules
Pipe installations should be carried out at the temperature from minus 10 °C to plus 60 °C.
The pipe should be installed in such a way as to avoid condensation inside the pipe, ingress of water, dust, oil, 

etc. into the pipe.

The number of fasteners per one running meter of the pipe should be determined by the work execution 
design. 

Do not expose the pipe to aggressive liquids (concentrated acids, alkalis, esters), as well as sharp and hard 
objects. The pipe surface should be cleaned with a rag or soft brushes using a warm soapy solution.

During the entire period of operation, periodic inspections of the pipe should be carried out in order to identify 
damages that have been occurred during operation.

Transport, storage and disposal
Transportation of the pipe should be carried out in the manufacturer's package by any type of covered 

transport in accordance with the rules in force for this type of transport.

ТЕГІС ҚАТАҢ ПВХ ҚҰБЫР KK

– жұмыс температурасының диапазоны: минус 15 °C-тан плюс 60 °C-қа дейін;

Бұым туралы негізгі ақпарат

Қалыпты пайдалану шарттары:
Өрт қауіпсіздігі талаптарына сəйкес құбыр МЕМСТ Р 53313 сəйкес келеді.

IEK тауар белгісінің тегіс қатаң ПВХ құбыры (бұдан əрі – құбыр) электр сымдары мен кабельдерді сыртқы 
əсер етуші факторлардан қорғауға, сондай-ақ желілердің электр жəне өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған. Құбырды қолданудың негізгі саласы-тұрғын жəне қоғамдық ғимараттарда жəне өнеркəсіптік 
объектілерде кернеуі 1000 В дейін тұрақты жəне ауыспалы ток сымдары мен кабельдерін (дабыл беру жəне 
байланыс кабельдерін қоса) салу. Құбыр жанбайтын жəне жануы қиын материалдардан жасалған құрылыс 
конструкцияларының ішінде жəне олардың бетінде стационарлық төсеуге арналған. Құбыр ЕАЭО ТР 043/2017 
техникалық регламентінің талаптарына сəйкес келеді.

– ауаның салыстырмалы ылғалдылығы-75 % плюс 15 °C температурада;



Made by: LLC «IEK HOLDING»
107/49 Prospect Lenina, off. 457, Podolsk, 
Moscow reg., Russian Federation, 142100
Manufactured: P. Dobrinina str. 1-B, Yasnogorsk, 
Tula reg., Russian Federation, 301030       

ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 107/49, îô. 457

Ïðîèçâåäåíî: ÎÎÎ «ÈÝÊ ÕÎËÄÈÍÃ»
ÐÔ, 142100, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïîäîëüñê,

Àäðåñ ïðîèçâîäñòâà: ÐÔ, 301030, Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. ßñíîãîðñê, óë. Ï. Äîáðûíèíà. ä. 1-Á

МП

Èçäàíèå 3

4

Құбырды монтаждау минус 10 °C тан  60 °C дейінгі температура кезінде жүргізілуі  тиіс. 

– қоршаған орта жарылғыш емес, құрамында полимерлі материалдарды бұзатын жəне бұйымдердің 
электрлік оқшаулау қасиеттерін нашарлататын агрессивті газдар мен булар жоқ.

Құбырдың құрылымы мен негізгі өлшемдері 1-суретте көрсетілген.

Жеткізу жиынтығына қаптамадағы құбырлар кіреді. Қаптамадағы құбырлардың саны 2-кестеде 
көрсетілген.

Техникалық деректер

Қауіпсіздік шаралары 

Құбырдың техникалық деректері 1-кестеде келтірілген.

Құбырларды монтаждау жəне техникалық қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды электротехника 
жəне құрылыс саласындағы нормативтік-техникалық құжаттама талаптарын сақтай отырып, арнайы 
оқытылған персонал электр желісінің токтан ажыратылған күйінде жүргізуі тиіс. 

Құбыр жөндеуге жарамсыз. Егер кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін ақаулық табылса, бұйымды кəдеге 
жаратыңыз

Жиынтықтылығы

Құбырды монтаждау құбыр ішінде конденсаттың жиналуын, құбырға судың,шаңның, майдың жəне т. б. 
түсуін болдырмайтындай етіп жүзеге асырылуы тиіс.

Құбырды монтаждау қосылу жəне бекіту аксессуарларының, ажыратқыш қораптардың, сондай-ақ 
модульдік жабдықты монтаждау үшін аспалы жəне кіріктірілген корпустардың көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Пайдаланудың барлық мерзімі ішінде пайдалану процесінде туындаған зақымдануларды анықтау 
мақсатында құбырды мерзімді тексеру жүргізілуі тиіс.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Құбырдың бір қума метріне бекіту элементтерінің саны жұмыс жүргізу жобасымен анықталуы тиіс. 
Құбырды бөліктерге бөлу үшін слесарлық пышақты қолдану керек. 

Құбырды тасымалдау өндірушінің қаптамасында көліктің осы түрінде қолданылатын ережелерге сəйкес 
жабық көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылуы тиіс.

Құбырға агрессивті сұйықтықтармен (концентрацияланған қышқылдармен,сілтілермен, күрделі 
эфирлермен), сондай-ақ өткір жəне қатты заттармен əсер етуге жол  берілмейді. Құбырдың бетін жылы сабын 
ерітіндісін қолдана отырып, шүберекпен немесе жұмсақ щеткамен тазалау керек.

Құбырды тасымалдау МЕМСТ 23216 бойынша минус 25 °C-тан плюс 60 °C-қа дейінгі температурада Ж 
жағдайында  жүзеге асырылады.

Қапталған құбырды сақтау минус 25 °C-тан плюс 60 °C-қа дейінгі температурада қалыпты жəне суық 
климаты бар макроклиматты аудандардағы ашық алаңдарда жүзеге асырылуы тиіс. 

Өндіруші бұйымның конструкциясына оның пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгерістер 
енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Тасымалдау жəне сақтау процесінде құбыр шамадан тыс механикалық жүктемелердің, соққылардың, 
судың жəне тікелей күн сəулесінің əсеріне ұшырамауы керек. 

Өндірушінің қызмет ету мерзімі мен кепілдіктері
Құбырларды пайдаланудың кепілдік мерзімі – тұтынушы пайдалану, тасымалдау жəне сақтау ережелерін 

сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 1 жыл.

Құбырды тұрмыстық қалдықтар ретінде кəдеге жаратуға болмайды. Кəдеге жарату үшін өткізу 
аумағындағы заңнамаға сəйкес қайталама шикізатты қайта өңдеу үшін мамандандырылған кəсіпорынға 
берілсін.

Тасымалдау жəне сақтау кезінде бұйымдар ағаш паллеттерге немесе құрғақ жəне тегіс беттерге салынуы 
керек. Қатардың астына бөгде заттардың, судың жəне жанар-жағармай материалдарының түсуіне жол 
берілмейді. 

Бұйым тасымалдау, сақтау, монтаждау немесе пайдалану ережелерін бұзу нəтижесінде зақымдалған 
жағдайда өндіруші өзінен кепілдік міндеттемелерін алып тастауға құқылы. 
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Òàáëèöà / Table / Êåñòå 1 

Òàáëèöà / Table / Êåñòå 2 

Параметр / Parameter / Параметрлер Значение / Value / Мәні

Материал / Material / Материалы поливинилхлорид (ПВХ) / Polyvinylchloride (PVC)

Цвет / Color / Түсі серый / gray / сұр (RAL 7035)

черный / black / қара (RAL 9004)

белый / white / ақ (RAL 9003)

Сопротивление изоляции при напряжении 500 В постоянного тока, МОм, 
не менее / Insulation resistance at a voltage of 500 V DC, MΩ, not less than / 
Тұрақты токтың 500 В кернеуі кезіндегі оқшаулау кедергісі, МОм, кем емес

100

Номинальное напряжение изоляции, В / Rated insulation voltage, V / 
Оқшаулаудың номинальды кернеуі, В

250

Класс воспламеняемости по ГОСТ 28779 / Flammability rating according 
to IEC 60707 / МЕМСТ 28779 бойынша жанғыштық сыныбы

FV(ПВ)0

Сила сжатия, Н, при степени сопротивления сжатию – легкая
/ Compressive force, N, at the degree of compression resistance – light / Сығу 

күші, Н, сығуға төзімділік дәрежесі-жеңіл

320

Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл 25

МЕМСТ Р ХЭК 61386.1 бойынша құбырлық жүйенің сыныптамалық коды  

Классификационный код трубной системы по ГОСТ Р МЭК 61386.1 / 
Classification code of the pipe system according IEC 61386-1 / 

6.3 – 2

6.4.3 – 0
6.1.4 – 0
6.5 – 1

6.4.1 – 6
6.4.2 – 5

6.1.5 – 0

Легкая / Light / Жеңіл 
233112650010
6.1.1 – 2
6.1.2 – 3
6.2.1 – 3
6.2.2 – 1
6.1.3 – 1

Наименование / Denomination / Атауы L, мм / mm Количество в упаковке, м / Quantity in a package, m / 
Қаптамадағы саны, м

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж16 2000 50

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж20 50

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж25 50

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж16 3000 111

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж20 93

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж25 60

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж32 30

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж40 24

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж50 15

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр Ж63
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Ðèñóíîê / Figure / Ñóðåò 1

ЖD

S
 

Наименование / Denomination / 
Атауы

Цвет / Color / Түсі L, мм / mm Наружный диаметр D, мм / 
Outer diameter D, mm / 

Сыртқы диаметрі D, мм

Внутренний диаметр D1, мм / 
Internal diameter D1, mm / Ішкі 
диаметрі D1, мм 

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж16 

серый / gray / сұр 2000 16 14,5

3000

белый / white / ақ 2000

3000

черный / black / қара  2000

3000

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж20

серый / gray / сұр 2000 20 18,2

3000

белый / white / ақ 2000

3000

черный / black / қара  2000

3000

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж25

серый / gray / сұр 2000 25 23,0

3000

белый / white / ақ 2000

3000

черный / black / қара  2000

3000

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж32

черный / black / қара  3000 32 29,8

серый / gray / сұр

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж40

черный / black / қара  40 37,5

серый / gray / сұр

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж50

черный / black / қара    50 46,9

серый / gray / сұр

Труба гладкая жесткая ПВХ / PVC 

rigid pipe / Тегіс қатаң ПВХ құбыр 

Ж63

черный / black / қара  63 56,5

серый / gray / сұр

Издание / Version / Басылым 1
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