
 Servicii pentru clădiri 
comerciale



Victaulic

O invenţie originală
Tehnologia de îmbinare mecanică a ţevilor a apărut în anul 1925, anul  
în care compania Victaulic a proiectat primul sistem de îmbinare cu ţevi cu 
capete canelate utilizate la instalaţiile de distribuţie a apei şi aerului.

The Venetian, Statele 
Unite ale Americii

The Borgata, Statele 
Unite ale Americii

Castelul Frontenac, 
Canada

La Grande Arche de la 
Défense, Franţa

Burj Al Arab, Emiratele 
Arabe Unite

Swiss RE, Regatul 
Unit

Această tehnologie de îmbinare, recunoscută pentru flexibilitatea designului şi viteza montării,  
a transformat industria instalaţiilor, ducând la creşteri spectaculoase ale productivităţii în 
domeniul construcţiilor de clădiri. Din acest motiv, tehnicienii HVAC, proprietarii de clădiri şi 
antreprenorii din domeniul instalaţiilor din lumea întreagă preferă sistemele mecanice de 
instalaţii marca Victaulic, atât în cazul construcţiilor noi, cât şi în cazul lucrărilor de renovare.

Din 1925, Victaulic a fost în fruntea inovaţiilor din sistemele mecanice de instalaţii, furnizând 
numeroase produse brevetate din domeniul instalaţiilor care se utilizează şi astăzi pe diverse 
pieţe ale lumii. Toate acestea au la bază un singur concept: sistemul original de îmbinare 
mecanică a ţevilor cu capete canelate şi un flux continuu de inovaţii din partea companiei 
Victaulic.



Din 1925, Victaulic a 
reprezentat numele de 
referinţă în inovaţiile din 
cadrul sistemelor mecanice 
de ţevi. 

Fişă cronologică
Soluţiile Victaulic în cazul sistemelor de ţevi pot fi găsite în 
cele mai impresionante şi solicitante proiecte inginereşti 
din lume – clădiri care, după cum se poate demonstra, 
duc la extrem designul şi structura.

Soluţiile pentru sistemele de încălzire, aer condiţionat  
şi instalaţii aplicate în cazul unităţilor comerciale,  
de sănătate, educaţie şi înaltă tehnologie/cercetare/
laboratoare marchează peisajul global, din America  
de Nord în Europa, în Asia şi în Orientul Mijlociu.

Expansiune la nivel mondial

Taipai 101, TaiwanEsplanade Theater, 
Singapore

Stadionul olimpic  
din Sydney, Australia

Turnul Jin Mao, 
China

1925
Victaulic introduce primul cuplaj  
pentru capete canelate numit  
“Victory Joint” (Îmbinarea victoriei)

1946
Apar pe piaţă primele maşini de  
canelat prin prelucrare cu  
indepartare de material

1957
Victaulic introduce canelarea prin  
deformare plastica fara indepartare  
de material

1979
Primul cuplaj mecanic pentru  
îmbinarea ţevilor din polietilenă  
de înaltă densitate (HDPE) 

1983
 Apare primul cuplaj rigid cu  
contact in unghi al al celor doua  
segmente ale cuplajului

1994
Victaulic introduce rolele pentru  
ghidare îmbunătăţite care permit  
canelarea ”liberă” prin roluire 

2005
Apare sistemul Advance Groove  
System pentru îmbinarea ţevilor  
de diametru mare
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RigiditatEa
Rigiditatea se realizează cu ajutorul cuplajelor 
standard. Designul unic cu contact in unghi 
Zero-Flex împreună cu alte tipuri de cuplaje 
asigură o prindere rigidă a ţevii şi rezistenţă la 
sarcinile de torsiune şi încovoiere.

atEnuaREa vibRaţiilOR  
şi zgOmOtului
Designul de bază a tronsoanelor de ţeavă 
canelate separat diminuează propagarea 
zgomotului şi a vibraţiilor, asigurând astfel  
o atenuare mai bună a nivelului de vibraţii  
din întregul sistem.

Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 12.

ÎntREţinEREa şi mOdiFicaREa 
StRuctuRală a SiStEmului
Demontarea cuplajelor asigură un acces 
facil în scopul întreţinerii sau modificării 
structurale a sistemului. Robineţii fluture 
marca Victaulic asigură închiderea în ”cap de 
linie” pentru a izola echipamentele în cazul 
lucrărilor de service.

FlExibilitatE
Sistemul Victaulic cu capete canelate 
permite solutii pentru dilatare, contracţie  
şi deformare, precum şi adaptarea la oscilaţiile 
clădirii, permiţând realizarea de structuri 
arhitecturale care iau în considerare aceste 
caracteristici intrinseci ale sistemului.

Standardul mondial în sistemele mecanice de instalaţii

Sistemul de ţevi cu capete canelate Victaulic este cel mai versatil, economic şi 
fiabil sistem de îmbinare mecanică HVAC existent la ora actuală.

Prin promovarea şi instalarea produselor Victaulic, 
tehnicienii, beneficiarii şi antreprenorii de instalaţii 
economisesc timp şi resurse financiare prin:

Reducerea duratei de execuţie a proiectelor  
Datorită sistemelor Victaulic, execuţia proiectelor este mai 
performantă chiar de la început

Reducerea costurilor totale pentru instalare  
pe durata de viaţă a sistemului

condiţii de siguranţă mai bune în mediul de lucru 
Reducerea perioadei de lucru calendaristice diminuează  
pericolul de accidentare la locul de muncă

Reducerea timpilor morţi  
datorită lucrărilor periodice de întreţinere şi a verificărilor  
de service

avantajele sistemului de îmbinare cu caneluri

Victaulic

Exaggerated for clarity

tehnologia de îmbinare  
a ţevilor canelate
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Contracţie

Dilatare
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abSORbţia şOcuRilOR SEiSmicE
Angajarea completă a penelor cuplei  
în canelurile de pe circumferinţa ţevii exercită 
o presiune semnificativă pe aceasta şi asigură 
capacitatea necesară la capetele de ţeavă pentru 
a suporta deplasarea acesteia provocată de 
anumite cauze interne sau externe. 

Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 12.

FacilitaREa aliniERii
Sistemul cu caneluri permite rotirea completă 
a ţevilor şi a componentelor înainte ca acestea 
să fie strânse, obţinându-se astfel o aliniere 
corespunzătoare.

Elementul de bază al sistemului 
mecanic cu cuplaje îl reprezintă 
garnitura şi de aceea măsurile de control 
al calităţii, proiectarea de precizie şi 

testările complete sunt incluse în procesul 
de fabricaţie a garniturilor marca Victaulic.

Victaulic se laudă cu cea mai 
mare şi cea mai experimentată 
echipă de tehnicieni din 
industrie. Cu ajutorul 
tehnologiei avansate de 
analiză nonlineară prin metoda 
elementelor finite, echipa 
de cercetare şi dezvoltare 

prognozează performanţele de material în diferite 
aplicaţii pentru a înţelege nivelul de performanţă 
în condiţii reale. Un compus patentat combate 
efectele dilatării termice, evazării capetelor de 
ţevi şi presurizării. Designul adaptat în funcţie de 
presiune asigură o creştere a performanţei la nivelul 
etanşeităţii odată cu creşterea presiunii interne în 
sistem.

În calitatea sa de producător unic de resurse din 
domeniu, Victaulic utilizează cea mai avansată 
tehnologie de modelare pentru asigurarea unor 
produse de calitate. Garniturile Victaulic sunt 
supuse unor controale de calitate riguroase şi 
testări complete cum sunt: îmbătrânirea datorată 
contactului cu aerul şi apa, expunerea periodică 
la căldură, deformarea sub presiune şi rezistenţa 
la torsiune, în scopul asigurării unei performanţe 
optime.

nu toate garniturile 
sunt la fel

cORp cuplaj

canEluRă

şuRub/piuliţă

gaRnituRă

canEluRă

Sarcină
Finală

Sarcină
Finală
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Sisteme de mecanica construcţiilor
Victaulic

cuplajE

Cuplajele Victaulic furnizează o metodă simplă şi economică de îmbinare a ţevilor din oţel 
carbon, fontă ductilă şi aluminiu. Cuplajele Victaulic asigură proiectanţilor versatilitatea care 
nu se regăseşte în alte metode de îmbinare a ţevilor. 

• Disponibile pentru îmbinări de ţevi cu diametre cuprinse între 20 mm şi 1050 mm (¾ şi 42 ţoli)

•  Cuplajele Advanced Grooved System (AGS) disponibile în variantele rigid şi flexibil pentru sisteme de ţevi  
cu diametre cuprinse între 350 şi 600 mm (14 – 24 ţoli)

•  Adaptorii Vic-Flange au rolul de a încorpora în mod direct componentele canelate într-un sistem de ţevi

FitinguRi

O gamă variată de fitinguri pentru dimensiuni de până la 1050 mm (42 ţoli) în scopul unei 
montări rapide. Designul canelurii dispune de flexibilitatea necesară unei alinieri facile.

•  În vederea asigurării unei flexibilităţi superioare în ceea ce priveşte designul sunt disponibile o gamă variată  
de modele pentru coturi, T-uri, cruci, racorduri în Y, racorduri laterale, adaptori, nipluri, capace, ramificatii şi 
reducţii

• Fitingurile AGS sunt disponibile pentru sistemele cu ţevi de diametre cuprinse între 350 şi 600 mm (14 şi 24 ţoli)

• Vopsit în portocaliu emailat, opţional galvanizat

accESORii

Victaulic oferă o linie completă de accesorii destinate protecţiei echipamentelor, aplicaţiilor 
speciale şi măsurării fluxului.

• Difuzoarele de aspiraţie şi filtrele reduc timpii pentru intervenţiile de întreţinere şi permit un acces facil în sistem

• Pentru ţevile cu diametre cuprinse între 350 şi 600 mm (14 şi 24 ţoli) Victaulic oferă produsele AGS 

• Compensatoarele de dilatare preiau dilatările şi contractările ţevilor, respectând cerinţele impuse de sistem

• Dispozitivele de măsurare a debitului au rolul de a satisface cerinţele referitoare la debit în cadrul sistemului

RObinEţi

Robineţii Victaulic sunt proiectaţi şi executaţi în vederea asigurării unei performanţe fiabile  
şi sigure, unui control îmbunătăţit al fluxului şi unei fiabilităţi de durată.

• Există o întreagă gamă de robineţi fluture, de control, cu bilă, cu trei căi, de echilibrare şi cu cep

•  Pentru ţevile cu diametre cuprinse între 350 şi 600 mm (14 şi 24 ţoli) Victaulic oferă robineţii AGS fluture  
şi de control

•  În funcţie de necesităţile specifice aplicaţiilor, există numeroase tipuri de materiale şi acoperiri rezistente  
la uzură

pROduSE pEntRu ORiFicii dEcupatE

Produsele pentru orificii decupate Victaulic permit obţinerea rapidă şi facilă a unor 
ramificatii în partea de mijloc a ţevilor, ramificatii care nu necesită sudură. 

• Garniturile sunt turnate conform diametrului exterior al ţevilor şi au un design sensibil la variaţia de presiune

•  Produsele pentru orificii decupate sunt montate pe ţeavă fie cu ajutorul unui colier de poziţionare,  
fie prin montarea permisă de designul cu prindere ”deget-călcâi”, asigurând o zonă de curgere continuă

• Victaulic oferă o linie de scule pentru gaurire, uşor de utilizat
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cupRu canElat

Victaulic oferă un sistem cu canelat prin deformare la rece care elimină lipirea şi sudura tare, 
obţinându-se astfel o instalare mai eficientă şi mai sigură. 

• Linie completă de cuplaje, fitinguri şi robineţi pentru sisteme cu presiunea nominală de 300 psi/2065 kPa

• Gama de scule pentru canelarea prin roluire disponibile pentru canelarea executată pe teren

• Racorduri pentru conexiuni din cupru 2 – 8”/50 – 200 mm tip K, L, M sau DWV 

OţEl inOxidabil canElat

Victaulic furnizează o metodă rapidă, facilă şi sigură pentru îmbinarea ţevilor din oţel 
inoxidabil Schedule 5S, 10S sau 40S.

• Sunt disponibile cuplaje pentru îmbinări rigide sau flexibile

• Fitingurile sunt de tipul 304 sau 316, şi conform metodei ASTM A-403

• Robineţi fluture, de control şi cu bilă pentru capete canelate care satisfac toate cerinţele de debit impuse 

SiStEmE dE ţEvi cu capăt plat

Metoda care utilizează ţevi cu capăt plat este ideală în cazul lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii, precum şi la sistemele noi pentru colectarea apei pluviale, a suspensiilor şi a 
reziduurilor.

• Proiectat pentru utilizarea cu ţeavă din oţel Schedule 40 

• Fălcile cuplajului sunt conform ţevii şi asigură un contact mai bun cu ţeava, asigurând o prindere rigidă 

• Linie completă de cuplaje şi fitinguri

SculE dE pREgătiRE a ţEvii

Victaulic este lider în dezvoltarea sculelor de canelat prin roluire şi tăiere. Pe lângă gamele 
extinse de scule de canelat, Victaulic mai oferă şi scule de gaurire, scule de tăiere şi scule  
de presare. 

• Sculele se pot utiliza pe teren, în ateliere de fabricaţie sau pentru canelarea executată la locul de muncă 

• Rolele patentate pentru ghidare asigură execuţia canelurilor fara ghidarea manuala

• Scule disponibile pentru a fi închiriate sau cumpărate

Victaulic oferă o mare varietate de cuplaje, fitinguri, robineţi, accesorii  
şi produse speciale în gama de mărimi şi materiale adaptată aplicaţiei dv. 

Sistemele şi produsele noastre sunt testate, omologate şi acceptate în întreaga 
lume de către instituţiile de omologare conform normativelor de bază din industria 
construcţiilor. Consultaţi site-ul nostru, www.victaulic.com, pentru ultimele specificaţii 
de produs.
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Sisteme de mecanica construcţiilor
Victaulic

cOlEctOR

sisteme de încălzire
aplicaţii

• încălzirea apei calde 
• pompe de încălzire, sursa apa 
• încălzire incintă/tubulatură cu aripioare 
• sisteme cu două temperaturi 
• ţevi cazan 
• ventiloconvectoare 
• colector 
• cutie VAV cu circularea apei calde 
• sisteme solare pasive sau active

capat dE aSpiRaţiE  
al pOmpEi

ţEvi bOilER
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pompe centrifugale
aplicaţii

• alimentare cu apă 
• capat de aspiraţie 
• dublă verticalitate 
• orizontală cu carter format din două corpuri 
• liniar 
• turbină 
• pompe de supraalimentare 
• pompe simpe/tandem 
• pompe auxiliare

pOmpă ORizOntală cu 
caRtER FORmat din dOuă 
cORpuRi

ţEvi pEntRu 
REFRigERaRE
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sisteme de răcire
aplicaţii

• răcirea apei 
• apă condensata 
• turnuri de răcire în buclă deschisă 
• sisteme de răcire cu saramură 
• sisteme cu agenţi de răcire speciali 
• compresor central 
• sisteme de răcire cu gheaţă 
• unitate de tratare a aerului

unitatE dE tRataRE aER

tuRn dE RăciRE

Sisteme de mecanica construcţiilor
Victaulic
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aplicaţii generale
aplicaţii

• apă caldă şi rece 
• aer comprimat 
• sisteme pneumatice 
• sisteme hidraulice



O analiză dE pRim Rang a valORii, O analiză  
pE caRE putEţi cOnta:

Departamentul de Evaluare Victaulic execută gratuit 
analiza valorii, actualizări de specificaţii, devize pentru 
pregătirea pieselor desenate şi pachete de conexiuni 
pentru echipamente care vă ajută la economisirea 
timpului dv. pentru următorul proiect.

implEmEntaREa pROiEctElOR cu ElEganţă şi FăRă 
pROblEmE:

Grupul de Gestionare Proiecte şi Pre-planificare Victaulic 
oferă pachete opţionale cu documentaţie desenată 
detaliată care includ descrierea documentelor desenate, 
specificaţii tehnice şi fişe tehnice de la furnizori. În plus, 
Victaulic furnizează următoarele servicii care vă ajută  
la implementarea cu eleganţă şi fără probleme a proiectelor: 
planuri de tăiere a ţevilor, coordonare proiect, condiţionare 
şi etichetare, comandă anticipată de produse Victaulic  
şi vizite pe teren.

tEhnOlOgia dE caRE avEţi nEvOiE pEntRu a pROiEcta  
un SiStEm maRca victaulic:

Departamentul de Soluţii Software Victaulic vă oferă pachete 
software ieftine şi economicoase care să vă ajute în dezvoltarea 
şi proiectarea sistemelor de instalaţii Victaulic. Soluţiile 
software pe care vi le oferim dispun de cea mai bună 
acurateţe şi fiabilitate în proiectarea produselor Victaulic.

Serviciile de gestionare a proiectului
Construction Piping Services vă oferă asistenţă în orice moment al 
gestionării proiectului şi vă ajută la evaluări pe durata construcţiei, asigurând 
cea mai bună calitate şi cea mai bună implementare care vă economiseşte 
timp şi bani şi vă salvează de probleme.
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Vizitaţi www.compressedschedule.com pentru sfaturi  
de specialitate şi strategii pentru reducerea numărului  
de ore-muncă şi pentru micşorarea termenelor de execuţie,  
sfaturi date de experţi din domeniul construcţiilor.

“Din 1994, Gainesville Mechanical n-a înregistrat 
niciun accident de muncă prin utilizarea produselor 
Victaulic. Indicele EMR (fişe medicale înregistrate) a 

scăzut de la 1,6 în 1994 la 0,86 fără nicio o penalitate 
în bani pentru accidentele care implică sisteme 

Victaulic. În această perioadă, Gainesville a redus 
primele de asigurare de sănătate pentru angajaţii săi 

cu circa 75%. E o mare diferenţă.”

Rusty gravitt 
Preşedinte Gainesville Mechanical, Inc.

Vezi PB-306 “Siguranţa la locul de 
muncă,” o broşură care explică modul 
în care riscul redus de accidente şi 
o siguranţă mai bună influenţează 
rezultatul final.

O infinitate de soluţii 
puse în practică
Soluţiile propuse de Victaulic asigură o flexibilitate superioară în design, capacitatea 
de adaptare la situaţiile seismice, atenuarea zgomotului şi vibraţiilor, adaptarea la 
dilatarea termică, contracţie şi deformare, acces în sistem, scalabilitate, produse cu 
montaj uşor, servicii şi multe altele.

SOluţiE: termene de execuţie 
micşorate
Pe măsură ce termenele de execuţie micşorate au devenit 
un fel de normă în construcţii, beneficiarii, tehnicienii 
şi antreprenorii sunt în căutare de noi metode care să 
satisfacă şi să depăşească aceste termene ”rapide”. Soluţia 
pentru îmbinarea ţevilor propusă de Victaulic, alături de 
o montare rapidă, reduce orele de muncă individuale în 
fiecare etapă de proiect. Victaulic creşte randamentul de 
proiect încă de la început cu servicii suplimentare oferite 
începând cu pre-planificarea şi proiectarea şi terminând  
cu gestionarea proiectului la locul de execuţie. Victaulic  
vă va ajuta să terminaţi proiectul la timp prin:

• Reducerea orelor de muncă individuale 
• Prevenirea plăţii de daune şi dobânz 
• Competitivitate mai bună 
• Reducerea costurilor pentru manipularea materialelors

SOluţiE:  Siguranţa
Gestionarea costurilor legate de siguranţă a devenit 
prioritatea numărul unu pentru mulţi specialişti din 
domeniul construcţiilor, şi asta pe bună dreptate. Institutul 
pentru Industria Construcţiilor (CII) estimează costurile 
totale datorate accidentelor din domeniul construcţiilor 
ca fiind de peste 17 miliarde de dolari anual. Beneficiarii ştiu 
că aceste costuri au o pondere majoră în costul total al 
construcţiei. Siguranţa reprezintă preocuparea principală 
la Victaulic. Aceasta se traduce prin dorinţa de a furniza 
produse de cea mai bună calitate care să reducă sau să 
limiteze riscurile.

avantaje directe: Metoda de îmbinare a ţevilor canelate 
propusă de Victaulic elimină grijile privind siguranţa întâlnite 
la metodele de îmbinare cu flacără deschisă prin aceea  
că muncitorii nu mai sunt expuşi gazelor otrăvitoare şi  
nu mai sunt necesare costuri pentru servicii de prevenire  
a incendiilor.

avantaje indirecte: Victaulic dispune de soluţii care reduc 
în mod semnificativ numărul de ore de muncă per proiect. 
Timpul de montare mai scurt (de 3 până la 5 ori mai rapid 
decât la montarea ţevilor cu flanşe, sudate sau filetate) face  
ca riscul total de accidente la locul de muncă să fie mai mic. 
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SOluţia:   şocuri seismice
Cuplajele Victaulic permit angajarea completă a marginilor 
cuplajului în caneluri pe circumferinţa ţevii, asigurând  
o limitare semnificativă de presiune şi capacitate de încărcare 
la capete suficiente pentru a suporta deplasarea ţevilor 
datorată unor cauze interne sau externe. De exemplu, ţevile 
aflate în zonele cu risc seismic pot fi expuse unor forţe şi 
deformări mai mari decât cele exercitate în condiţii statice 
normale. Aceste forţe pot provoca deteriorări grave dacă 
sistemele de ţevi nu se pot adapta acestor noi situaţii. 
Componentele Victaulic se pot utiliza în scopul adaptării  
la forţele seismice în următoarele condiţii:

•  Sisteme reglementate prin normative şi consolidate 
împotriva cutremurelor

•  Sisteme nereglementate cu consolidare redusă  
sau inexistentă împotriva cutremurelor

•  Legături prin articulaţii anti-seismice între tronsoanele 
autonome

• Sisteme îngropate

Comandaţi un Kit seismic victaulic 
(Kit-1) pe site-ul www.victaulic.com 
pentru a afla mai multe informaţii.  
Acest kit include un CD, un DVD, mai 
multe fişe tehnice şi un studiu de caz.

Flexibilitatea  
design-ului

Seismic Testing

SOluţia:

Testări separate efectuate la 
laboratoarele NUTECH Testing 
Corporation/SE, Inc
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Zgomotul transmis prin sistemele de ţevi reprezintă o 
provocare în proiectare, cu atât mai mult cu cât cerinţele 
privind camerelor mecanice au crescut în mod constant.

Caracteristicile de atenuare a zgomotului sunt inerente  
în proiectarea unui sistem cu ţevi canelate. Construcţia 
unică a cuplajului permite garniturii să etanşeze ţeava, 
în timp ce corpul din fontă ductilă asigură atât spaţiu 
pentru răsucirea materialului, cât şi limitarea împotriva 
alungirii în exces. Fonta posedă, deasemenea, şi calitatea 
de atenuare a vibraţiilor cu efectul absorbţiei acustice.

Un sistem de ţevi a fost asamblat cu o formaţie de trei 
cuplaje puse unul lângă altul în apropierea unei surse de 
vibraţii şi s-a constatat că acesta a prezentat caracteristici 
de izolare a vibraţiilor şi de atenuare a zgomotului cu o 
eficienţă de neegalat. ”Cuplajele Victaulic au amortizat 
amplitudinea totală a vibraţiilor cu circa 80 – 90%.”  
(conform rezultatelor SSA Acoustics în Seattle, Washington).



Consultaţi documentul PB-303 
“proiectarea în scopul durabilităţii,” 
o broşură care evidenţiază toate soluţiile 
Victaulic care contribuie la obţinerea 
creditelor LEED.

SEdiul gEnERal albERici,  
cEa mai EcOlOgică clădiRE din lumE

Liderul naţional în construcţii, Alberici, îşi are sediul în 
Overland, Missouri, o construcţie cu termen de execuţie 
rapid (14 luni) respectat în mod agresiv de către compania 
Corrigan, un antreprenor de elită cu servicii complete din 
St. Louis, Missouri. Pentru a respecta acest termen, Corrigan 
şi Alberici au căutat o soluţie inovativă cu ţevi canelate 
pentru sistemul HVAC în pardoseală şi au ales compania 
Victaulic pentru montarea sistemelor de apă caldă şi rece 
utilizate la distribuţia aerului în clădire. 

După terminarea proiectului la începutul lui 2005, USGBC 
a desemnat această clădire ca fiind cea mai ecologică din 
lume, datorită faptului că aceasta a reuşit să acumuleze cele 
mai multe puncte în sistemul de clasificare LEED,  
mai multe decât oricare altă clădire din istorie.

Sediul principal al companiei Alberici are o suprafaţă  
de peste 110 000 mp, cu regim de înălţime cu două etaje. 
Sistemul cu podea supraînălţată la 45 cm este utilizat în 
toată clădirea, cu excepţia grupurilor sanitare şi bucătăriei. 
Sistemul cu ţevi canelate Victaulic a satisfăcut cerinţa 
companiei Alberici pentru a avea o calitate bună a aerului 
în interior pe durata construcţiei, influenţând în mod 
indirect certificarea LEED. În plus, sistemul cu ţevi canelate 
Victaulic a redus pierderile de material şi incovenientele 
date de lungimile pre-tăiate ale ţevilor.

SOluţia:  durabilitate
Arhitecţii şi inginerii implicaţi în designul de mediu  
vor găsi o soluţie care să ofere durabilitate alegând marca 
Victaulic. Produsele din fontă ductilă marca Victaulic sunt 
confecţionate în proporţie de 90% din fier vechi reciclat, iar 
caracterul durabil al soluţiilor care implică sisteme de ţevi 
Victaulic contribuie la obţinerea certificării LEED. Produsele 
Victaulic satisfac obiectivele impuse de mai multe clase 
LEED, cum sunt: Materiale şi resurse (MR), Calitatea mediului 
interior (EQ) şi Procesul de inovare  
şi design (ID).

Sistemele de ţevi Victaulic se regăsesc în 24 de puncte din 
cele 69 posibile din noul sistem de clasificare în construcţii 
impus de LEED (Leadership for Energy and Environmental 
Design). Pentru informaţii suplimentare despre LEED în 
America de Nord, vizitaţi www.usgbc.org sau www.cagbc.ca.

[ �� ] www.victaulic.com [ �� ]www.victaulic.com
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SEdiul din Sua şi SEdiilE  
la nivEl mOndial

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
 
1-800-PICK-VIC 
(1-800-742-5842)  
1-610-559-3300 
1-610-250-8817 (fax) 
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

REgatul unit

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax)

amERica cEntRală şi dE Sud

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

1-610-559-3300
1-610-559-3608 (fax)
vical@victaulic.com

AZJA

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road  
Shanghai, China 200031 
+86-21-6170-1222
+86-21-6170-1221 (fax)
vicap@victaulic.com

ORiEntul mijlOciu

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai
United Arab Emirates
971-4-883-88-70
971-4-883-88-60 (fax)
  

canada

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
905-884-7444
905-884-9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

EuROpa

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium
32-9-381-15-00
32-9-380-44-38 (fax)
viceuro@victaulic.be
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