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GIỚI THIỆU ỐNG NƯỚC VESBO 
Công nghệ xây dựng hiện nay sử dụng một số loại ống dẫn chất lỏng, khí sau: ống PPR, ống u.PVC, 
ống kẽm. Loại ống nhựa PPR được cấu tạo từ 100% các hạt nhựa Novolen trắng, tinh khiết có thể 
chịu được hầu hết các loại hoá chất thường có trong các hệ thống cung cấp nước như clo, nitrat, 
sunfat... Một đặc tính nữa là, ống PPR được nối bằng nhiệt công nghệ cao. Ở nhiệt độ thi công từ 
110 -260oC, các đầu mối nối của ống PPR như được đúc lại một lần nữa. Ưu việt hơn hẳn ống kẽm, 
lòng ống PPR hoàn toàn trơn nhẵn nên tránh được sự kết tủa của cặn CaCO3 và bám rêu dẫn đến 
giảm áp lực của dòng chảy. Đặc biệt, ống nhựa PPR có thể chịu được nhiệt tới 110oC và có thể sử 
dụng làm đường dẫn nước nóng tới 90oC liên tục mà không bị toả nhiệt ra ngoài. 

Do tính ưu việt của loại ống hàn nhiệt PPR nên loại ống này được sử dụng để thay ống kẽm, u.PVC. 
Một số lĩnh vực thường sử dụng ống PPR là: 

 Trong xây dựng dân dụng dùng để dẫn nước nóng lạnh. 

 Dùng trong công trình bể bơi, khách sạn bệnh viện ...v v. 

 Trong công nghiệp dẫn dầu, hoá chất, thực phẩm dạng lỏng . 

 Trong hệ thống điều hoà 

Chúng tôi - Chợ xây dựng - rất vui được giới thiệu ống nhiệt PPR Vesbo tới người tiêu dùng. Với 
sản phẩm VESBO được nhập khẩu nguyên chiếc từ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC- THỔ NHĨ 
KỲ, công ty chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng một trong những sản phẩm ống 
dẫn nước sạch hàng đầu CHÂU ÂU. 

Chú ý: 

 Các sản phẩm của Vesbo có 2 màu chính : trắng và xanh. 

 Trên mỗi sản phẩm đều in nổi thương hiệu Vesbo(trừ van bi gạt rắcco và rắc co nhựa) 

 Thương hiệu Vesbo đã được nhà máy Novaplast – Tập đoàn KarGroup – CHLB Đức đăng 
ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam. 
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TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA ỐNG VESBO: 

 Không bị ôxy hoá, rỉ sét. 

 Chống mài mòn cả trong lẫn ngoài bởi các ion trong nước. 

 Không bị đóng cặn. 

 Các mối nối bền vững , không rò rỉ và chịu được lực tác động do va đập. 

 Chịu được nhiệt độ lên tới 100 độ C và áp suất 2.5 Mpa. 

 Giữ nhiệt, tiết kiệm năng lượng và khả năng cách âm tốt. 

 Không gây độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Phần kim loại của phụ kiện là đồng được mạ niken nên độ bền tuyệt đối. 

 Dễ thi công lắp đặt, giảm chi phí nhân công. 

 Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm bởi các cơ quan kiểm định uy tín trên toàn thế giới. 
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ỐNG CHỊU NHIỆT VESBO 

 

Ống nước lạnh ( PN10) 
(Đường kính x độ dày x chiều dài) 

Ống nước nóng (PN20) 
(Đường kính x độ dày x chiều dài) 

D20 x 2,3mm x 4m D20 x 3,4mm x 4m 
D25 x 2,3mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m 
D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m 
D40 x 3,7mm x 4m D40 x 6,7mm x 4m 
D50 x 4,6mm x 4m D50 x 8,3mm x 4m 
D63 x 5,8mm x 4m D63 x 10,5mm x 4m 
D75 x 6,8mm x 4m D75 x 12,5mm x 4m 
D90 x 8,2mm x 4m D90 x 15mm x 4m 
D110 x 10mm x 4m D110 x 18,3mm x 4m 

 

PHỤ KIỆN NỐI NHỰA 
Măng sông 

 

Cút 90 Chếch 45 

Tê Rắc co nhựa Nút bịt 
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Vòng đệm 

 

Côn thu Tê thu 

 

PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI 
Cút ren trong 

 

Cút ren ngoài Măng sông ren trong 

Măng sông ren ngoài Tê ren trong Tê ren ngoài 
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Rắc co ren trong 

 

Rắc co ren ngoài  

 

PHỤ KIỆN KHÁC 
Van nhựa 

 

Van Inox ngắn Van Inox dài 

Van bi gạt rắc co Ống cong  
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