
Amiantit Pipe Systems Romania – (APS)



Amiantit Pipe Systems – Румъния (APS)



Присъства в Румъния от 2002 

г. насам като един от 

основните доставчици на 

тръбопроводни системи, 

фитинги и аксесоари за 

градски и индустриални 

мрежи;

Представен в България от 

януари 2016 г.

Amiantit Pipe Systems SRL



APS - Румъния

• Собственост на : SUBOR BORU SAN. VE TIC. А.С.

• Два завода за стъклопластови тръби в Турция.

• Производител по технологията на спиралнонавитата нишка

• Референции в областта на канализацията, водоснабдяване, МВЕЦ, 

индустрия
Изглед от завода в Сакария - Турция



Области на приложение / видове предлагани 

материали

• Напорни и безнапорни стъклопластови тръби

• Шахти – ревизионни и тангенциални

• Маслени сепаратори, резервоари

• Некръгли профили

• Тръби за микротунелиране

Можете да откриете повече информация в нашия интернет портал

www.aps-bulgaria.bg

http://www.aps-bulgaria.bg/


• Диаметри DN250 до DN4000

• Налягания от PN1 – PN32 (възможно до 40 Bar)

• Дължина стандартно 6 и 12 m, възможни до 18 m

• Коравина стандартно 2500, 5000, 10000 N/m2

• Коравина на тръби за микротунелиране – до 1 000 000 N/m2
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GRP: решения за управление на водите - сепаратор на въглеводороди и 

резервоари



Някои от нещата, които можем да направим

Напорни и канализационни връзки 



APS - Румъния - технически отдел 9

Преходна камера DN2200 за две успоредни тръби DN2000



GRP: решения за рехабилитация с тръби и некръгли профили



Монтаж - прави и извити участъци



Продуктова гама - фитинги :



Хидросъоръжение Брашов
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- В близост до вентилационен отвор / въздушник

Когато чугунът трябва да 

бъде защитен
- Монтаж под електропроводи с 

високо напрежение

- Блуждаещи токове

- Линии от 

заключени 

чугунени 

тръби



Брашов
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Свържете двата материала чрез затягане на 

фланците ➔

Биаксиални тръби 

доставени до обекта
- Предварително подготвен 

фланец в завода на APS в 

Могошоаия



Брашов

Свързване на GRP тръби с блокирана муфа и чрез ламиниране



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти: 
Емил Димитров – 0882 538 034

Emil.Dimitrov@aps-Bulgaria.bg

Кристиян Владимиров – 0882 277 770

Christian.Vladimirov@aps-Bulgaria.bg

Адрес: Интерпред – СТЦ, блок А, офис 105, Бул. Драган Цанков №36

1040 София

www.aps-bulgaria.bg

mailto:Emil.Dimitrov@aps-Bulgaria.bg
mailto:Christian.Vladimirov@aps-Bulgaria.bg
http://www.aps-bulgaria.bg/

