
Gama de produse

S.C. MARAL S.R.L.  
Str. Leordeni nr. 161S, Popesti Leordeni, Judet Ilfov 

Tel.: +4021 467 30 06 / +4021 467 30 07
Fax: +4021 467 30 08

e-mail: office@maral.biz



Cuprins

INTRODUCERE

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APLICAŢII DIN DOMENIUL ÎNCĂLZIRII

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APLICAŢII DE APĂ POTABILĂ 

CERTIFICĂRI ALE CALITĂŢII ŞI SISTEMULUI

www.nema-winkelmann.com.tr

4 10



Tehnologie germană şi expertiză internaţională

Nema Winkelmann produce vase de expansiune de o calitate de top, pentru sisteme de încălzire şi 
răcire şi aplicaţii pentru sisteme de apă potabilă şi stingere a incendiilor.
Acestea sunt folosite cu seturi de ridicare a presiunii, pompe pentru toate tipurile de clădiri cum ar 
� case, apartamente, şcoli, centre de afaceri, fabrici, clădiri înalte, aeroporturi, mall-uri, baze militare 
etc.

Nema Winkelmann, ca parte a Grupului Winkelmann, care constă în 18 centre de afaceri 
independente, 6 companii de producţie şi distribuţie, 8 companii de vânzări şi o companie de 
tranzacționat oţel, a fost totdeauna alegerea pieţei şi s-a dovedit a � un partener de încredere 
pentru clienţii săi.

Grupul Winkelmann are în prezent aproape 3000 de angajaţi în întreaga lume şi are o cifră de 
afaceri de aproximativ 470 milioane de euro în 2012. Producătorul Nema �ind cel care a stabilit 
standaradele mai înalte, �ind de departe liderul pieţei din Turcia.

În 2009, Nema Winkelkmann şi-a mutat producţia către noul amplasament din Duzce, Turcia. 
Clădirea noii �rme este plasată pe o suprafaţă de 50 000 de metri pătraţi, din care 20 000 de metri 
pătraţi reprezintă suprafaţa interioară, cu un parc de utilaje de o înaltă e�cienţă.

Viziunea noastră este de a � cel mai bun furnizor de soluţii pentru om, acolo unde apa este nece-
sară cu cele mai bune sisteme de presurizare, pentru a o păstra pentru viitorul copiilor noştri prin 
economisirea energiei, costurilor şi pentru crearea unui mediu sănătos şi ecologic.

Misiunea noastră este să controlăm utilizarea apei în cel mai e�cient mod posibil, cu sistemele 
noastre de o calitate dovedită de-a lungul inei experiențe foarte lungi, cu metodele nostre de 
producţie şi aplicaţiile cu dezvoltarea continuă a proceselor noastre de producție şi adaptarea lor la 
cerinţele clienţilor noştri.
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Vase de expansiune - Vertical

• Corp integral sudat
• Membrană din cauciuc de înaltă calitate conform cu DIN 4807-03
• Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE
• Urechi de prindere pentru manipularea sigură (>200 litri)
• Echipat din fabrică cu manometru (>100 litri)
• Vopsea durabilă și ecologică
• Temperaturi maxime 120 0C/70 °C

Conexiune Greutate Diametru (D)
Înălțime (H) Înălțime 

picior (h)
Presiune 
inițială

* Cu Manometru

Cod articol
Culoare roșie



Vase de expansiune –cu amplasare verticală, pe pardoseală

• Indicate pentru aplicații de încăl ire  răcire și solare
• Corp integral sudat 
• Membrană de cauciuc de înaltă calitate conform cu DIN 4807-03
• Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE
• Urechi de prindere pentru manipularea sigură (>200 litri)
• Echipat din fabrică cu manometru (>100 litri)
• Vopsea durabilă și ecologică
• Temperaturi maxime 120 °C/70 °C

Înălțime 
picior (h)

Presiune 
inițială

* Cu Manometru

Cod articol
Culoare roșie

GreutateConexiune Diametru (D)
Înălțime (H)



Vase de presiune - Amplasare orizontală

• Indicate pentru aplicații de apă potabilă  de încăl ire apă și hidropneumatice
• Corp integral sudat
• Membrană de cauciuc de înaltă calitate conform cu DIN 4807-03
• Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE
• Vopsea durabilă și ecologică
• Temperaturi maxime 120 °C/70 °C

Cod articol
Culoare roșie

Cod articol
Culoare albastru

Conexiune Greutate Diametru (D) Înălțime (H)
Înălțime 
picior (h)

Presiune 
inițială



Sferic

Vase de presiune - Cu amplasare verticală

• Indicate pentru pentru aplicații de apă potabilă  de încăl ire apă și hidropneumatice
• Corp integral sudat
• Membrană de cauciuc de înaltă calitate conform cu DIN 4807-03
• Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE
• Vopsea durabilă și ecologică
• Temperaturi maxime 120 °C/70 °C

Cod articol
Culoare roșie

Cod articol
Culoare albastru

Conexiune Greutate Diametru (D) Înălțime (H)
Presiune 
inițială



Vase de presiune - Amplasare verticală pe pardoseală

• Indicate pentru aplica ii de încăl ire  răcire i solare
• Corp integral sudat
• Membrană din cauciuc de înaltă calitate conform cu DIN 4807-03
• Îndeplinește sau depășește normele CE pentru vase de presiune 97/23/CE
• Urechi de prindere pentru manipularea sigură (>200 litri)
• Echipat din fabrică cu manometru (>100 litri)
• Vopsea durabilă și ecologică
• Temperaturi maxime 120 °C/70 °C

Înălțime 
picior (h)

Presiune 
inițială

* Cu Manometru

Cod articol
Culoare roșie

GreutateConexiune Diametru (D) Înălțime (H)Cod articol
Culoare albastru



Vase de presiune - Amplasare verticală pe pardoseală

Înălțime 
picior (h)

Presiune 
inițialăCod articol

Culoare roșie
GreutateConexiune Diametru (D) Înălțime (H)Cod articol

Culoare albastru

Înălțime 
picior (h)

Presiune 
inițialăCod articol

Culoare roșie
GreutateConexiune Diametru (D) Înălțime (H)Cod articol

Culoare albastru

* Cu Manometru



Certi�cate de Calitate
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