Tubo para furos em Aço e Aço-Inox
Com vista a proporcionar uma gama de produtos completa para os clientes
do setor da captação de água, a TUBOFURO aposta em parcerias de topo com
empresas internacionais. Somos distribuidores exclusivos para o mercado
Português de tubagens e acessórios em Aço e Aço-Inox da empresa PAPARELLI com sede e fábrica em Itália, e com experiência de mais de 40 anos no
fabrico destes produtos.
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Tubo para furos em Aço e Aço-Inox

VANTAGENS
• Elevada resistência mecânica;
• Durabilidade;
• Não interfere com a qualidade da água;
• Estanquicidade garantida;
• Anti-corrusivo;

CARACTERÍSTICAS

• Tubo cego ou ranhurado, tubo com filtro de fio enrolado, filtro de em
ponte e filtro furado;
• Sistema de junção adaptado: A soldar, flangeado, rosca M/F e união
ZSM;

DIMENSÕES
Comprimentos, diametros, ranhuração e acessórios fabricados
conforme o pedido do cliente.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

• Tampas de fundo;
• Reduções;
• Centradores;
• Uniões;

Tubo para furos em Aço e Aço-Inox

ADVERTÊNCIAS
O tubo em aço e aço-inox compõem uma gama superior ao PVC.
Apresentam resistências à compressão e tração superiores tendo como
único inconveniente o seu peso por metro.

Aplicação
Os tubos e acessórios em Aço e Aço-Inox são susceptiveis de aplicação
nos mais diversos tipos de trabalhos, desde furos de catpação de água,
explorações mineiras, fondações de edificios, entre outros...

PREÇOS
Tendo em conta a especificidade de cada furo, para a obtenção
de preços precisos, pedimos que nos envie as suas exigências/
necessidades. Desde a espessura da parede do tubo, à largura do Slot
pretendida, tudo é importante para que lhe possamos propor um
preço real.
Informamos que em média o orçamento será enviado num prazo de
uma semana.
Os preços que constam nos orçamentos incluem transporte.

