
Přehled výrobků

Hadice a spojovací systémy         



2 MASTERFLEX - duben 2018 -2

1

5

4

Pět dobrých důvodů, proč se stát zákazníkem firmy Masterflex

2

3O nás
Jako koncern s mezinárodní působností se speciali-

zujeme na řešení úloh při spojování. Již desítky let se 

úspěšně věnujeme vývoji, výrobě a zpracování velmi 

kvalitních spirálových hadic. Díky našim znalostem 

materiálů a technologií vyrábíme z nejodolnějších vy-

sokovýkonných plastů a technických tkanin produkty, 

které vytvářejí mezinárodní standardy. Naše hodnoty 

určují směr našeho jednání a spojují nás jako podnika-

telskou skupinu.

Masterflex – Connecting Values

V čem jsme výjimeční
Řešení hadic podle přání zákazníka nebo produkty ze 

skladu? Ať již potřebujete cokoli, u nás najdete vždy 

výrobek vhodný pro Vaše potřeby. Pro spojování vyu-

žíváme nejodolnější a nejmodernější plasty a technicky 

dokonalé tkaniny. V tom spočívají naše kompetence 

i úsilí. S dlouholetými zkušenostmi v oblasti polyme-

rových materiálů, technicky náročných tkanin a jejich 

zpracování nabízíme našim zákazníkům přidanou 

hodnotu. Od první konzultace na místě, přes analý-

zu stávajícího stavu až po vývoj a výrobu vhodných 

produktů - stojíme na Vaší straně a podporujeme Vás 

inovačními kompetentními řešeními.

Vše podle přání zákazníka a všechno na jednom místě. 

 

Proč s námi můžete počítat
Na vysokou stálou kvalitu našich produktů se můžete 

spolehnout. Splňují beze zbytku nejvyšší národní a me-

zinárodní standardy kvality. To je totiž naším cílem. 

Ať již žár, chlad, nepříznivé povětrnostní vlivy nebo 

působení chemikálií - naše produkty Vás vždy pře-

svědčí svou dlouhou životností a bezpečností. Přesto 

pracujeme nepřetržitě na zlepšování všeho, čeho jsme 

již dosáhli.

Vaše spokojenost je naším největším úspěchem.

Všechno pro Vás 
Jsme stejně flexibilní jako naše materiály. Neobáváme 

se žádných výzev, protože mimořádné úlohy vyža-

dují mimořádná řešení. A přesně to nabízíme. Díky 

odborným znalostem našich specialistů vyvíjíme řešení 

produktů přizpůsobená Vašim požadavkům a vhodná 

pro individuální případy použití. Přejete si dodávku 

v krátkém termínu, potřebujete neobvyklou kombi-

naci materiálu nebo dodávku „just in time“? S našimi 

rychlými reakčními a dodacími lhůtami jsme pro Vás 

tím správným partnerem: Neboť v naší práci záleží na 

spolehlivém spojení. 

Jsme Vám nablízku 
Vyvíjíme náročné produkty šité na míru s vysokým 

užitkem pro zákazníka.

Z tohoto důvodu najdete náš zkušený distribuční tým 

na mnoha místech, blízko trhu i u Vás, našich zákaz-

níků. Působíme na celém světě. Jako silný vývojový 

partner sledujeme trh a vyvíjíme nová řešení pro Vaši 

práci. Na všech našich mezinárodních pobočkách na-

bízíme německou techniku přímo na místě. To zaručuje 

vysokou kvalitu, krátkou cestu, rychlou dobu reakce 

a přímý kontakt se zákazníkem.

Orientace na poradenství, osobní, rychlé a kompetent-

ní jednání - to nás odlišuje od ostatních!  

Za nás hovoří kvalita
Naším motorem jsou vize, které jsou zdrojem našich 

inovací a vývoje produktů. Naše výrobky vznikají na 

německých vývojových pracovištích, v úzké spolupráci 

pracovníků odbytu s našimi inženýry a techniky. To 

zaručuje dodržení celosvětově uznávaných standar-

dů kvality. Při naší činnosti nezapomínáme na životní 

prostředí. Pracovní postupy šetrné ke zdrojům a my-

šlení zaměřené na trvale udržitelný rozvoj jsou naším 

příspěvkem k jeho ochraně.

Produkty a výkony firmy Masterflex – vytváříme hod-

noty.
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Odsávací a transportní hadice z polyuretanu, 
zvláště vhodné pro abrazivní dopravovaný materiál, 
přesvědčí svou dlouhou životností 

Otěruvzdorné odsávací 
a transportní hadice z PU

Standardně dodávané
DN 200 - DN 400

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Těžko vznětlivá přepravní hadice pro

 abrazi způsobující suché látky 

- Dřevoobráběcí stroje 

- Odsávání pilin na CNC řízených 

 obráběcích střediscích

- Odsávací zařízení se zvýšeným 

 odsávacím výkonem 

- Ochranná hadice proti mechanickému

 poškození 

PU fóliová hadice,
lehká, vysoce flexibilní 
a stlačitelná,
těžko vznětlivá, 
dle DIN 4102 B1

Flamex B-Fse pro obráběcí
centra

Standardně dodávané
DN 40 - DN 400

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Doprava abrazivních pevných materiálů 

jako prachu a hoblin v požárem ohrože-

ných oblastech, u dřevoobráběcích strojů, 

odsávacích zařízeních a přístrojů v oblasti 

zpracování dřeva 

PU fóliová hadice,
lehká, vysoce flexibilní 
a stlačitelná,
těžko vznětlivá, 
dle DIN 4102 B1

Flamex B-Fse

Standardně dodávané
DN 40 - DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Doprava abrazivních pevných materiálů 

jako prachu a hoblin v požárem ohrože-

ných oblastech, u dřevoobráběcích strojů, 

odsávacích zařízeních a přístrojů v oblasti 

zpracování dřeva

PU odsávací 
a transportní hadice
lehká a ohebná, 
těžko vznětlivá, 
dle DIN 4102 B1

Flamex Bse

1

4
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Otěruvzdorné odsávací a transportní hadice z PU

Standardně dodávané
DN 25 - DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro sání 

a transport abrazivních pevných látek, 

plynných a tekutých médií, jemnozrnného 

materiálu, např. prach a prášek

- Sání / extrakce papíru a textilních vláken

- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, vysoce flexibilní, 
antistatická, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
mikrobům odolná, 
těžko vznětlivá

Master-PUR L Trivolution

Standardně dodávané
DN 40 - DN 400

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až do 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro sání 

a transport abrazivních pevných látek, 

plynných a tekutých médií, jemnozrnného 

materiálu, např. prach a prášek

- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
velmi lehká, antistatická,
povrchový odpor 
< 109 Ohm, 
mikrobům odolná, 
těžko vznětlivá

Master-PUR L-F Trivolution

Standardně dodávané
DN 13 - DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávání a transport abrazivních materiálů, 

papírových vláken, granulátů, plynných 

 a tekutých médií, hrubozrnných materiálů 

 s vysokou obrusností, např. piliny

- Standardní hadice pro průmyslové vysavače

 a dopravní zařízení pro granulát

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice,  
středně těžká, flexibilní, 
antistatická, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
mikrobům odolná, 
těžko vznětlivá

Master-PUR H Trivolution

Standardně dodávané
DN 100 - DN 150

Barva: transparentní  

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Ochranná hadice proti mechanické zátěži

- Zesílená speciální hadice pro použití 

 u vozidel pro suché sání, středně těžká, 

flexibilní spojovací hadice

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká/zesílená, 
flexibilní, antistatická, 
povrchový odpor 
<109 Ohm, mikrobům 
odolná, těžko vznětlivá

Master-PUR HÜ-S Trivolution

Standardně dodávané
DN 100 - DN 150

Barva: transparentní  

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Ochranná hadice proti mechanické zátěži

- Transportní hadice pro zvýšené nároky

- Speciálně konstruovaná pro použití vozidel 

pro suché sání, lehká, ohebná

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká/zesílená, 
flexibilní, antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, mikrobům 
odolná, těžko vznětlivá

Master-PUR HÜ Trivolution

5MASTERFLEX 2015
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Otěruvzdorné odsávací a transportní hadice z PU

Standardně dodávané
DN 50 - DN 150

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 20 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Štěrkování plochých střech, zazelenění 

střech, vakuová/ sací vozidla, sanace 

 kolejových zařízení, transport skelné vaty, 

minerální vaty, strusky, okují a slinutých 

materiálů 

- Odsávací a transportní hadice pro kameno-

lomy, cementárny, loděnice, přístavy, silážní 

vozidla a překladiště

PU odsávací 
a transportní hadice, 
extrémně odolná vůči 
vakuu a otěru, s velmi 
hladkým vnitřním 
povrchem, antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, 
mikrobům odolná

Master-PUR HX-S

Standardně dodávané
DN 32 - DN 300

Barva: transparentní  

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Sací a transportní hadice pro silážní vozidla,

 nakládací stanice, štěrkování plochých 

střech, vysoce abrazivní média, problema-

tický přepravovaný materiál jako je písek, 

štěrk, obilí, atd.

- Vynikající pro větší odolnost 

 a delší intervaly údržby

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
se zesílením pod spirá-
lou, oděru / vakuu-odol-
ná, zesílená, antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, 
mikrobům odolná,
těžko vznětlivá

Master-PUR HX Trivolution

Standardně dodávané
DN 38 - DN 202

Barva: transparentní  

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 20 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Transportní hadice pro problematická média, 

např. písek, štěrk, obilí, granule, stejně tak 

 jako pro překládací a dopravní zařízení 

- Všude, kde je potřeba snadno čistit povrchy

- Sací a transportní hadice pro extrémně

 abrazivní pevná, kapalná a plynná média

- Transportní hadice pro sklárny, ocelárny,

 lomy, loděnice, doky, štěrkování plochých 

střech, atd.

PU odsávací 
a transportní hadice, 
extrémně oděru / vakuu
-odolná, zcela hladký 
vnitřní povrch, 
antistatická, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
mikrobům odolná

Master-PUR Performance

Standardně dodávané
DN 100 – DN 250

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet 

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Sání / Transport vysoce abrazivního nákladu, 

např. minerální vlna, štěrk, kámen, struska, 

okuje, cement, zbytkové sklo, slinuté mate-

riály, drcený štěrk, překládka v loděnicích 

a přístavech.

– Splňuje nejvyšší standardy odolnosti vůči 

abrazi

– Odsávací a transportní hadice pro nejex-

trémnější oblasti použití

PU odsávací 
a transportní hadice,
extrémně odolná vůči 
vakuu a otěru 

Cargoflex

Standardně dodávané
DN 38 – DN 250

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Speciální hadice pro extrémně abrazivní 

a problematický přepravovaný materiál, 
 např.: písek, štěrk, obilí, granuláty 
- Hadice pro přívod materiálu a čistění 
 ve sklárnách, úpravnách minerálů, ocelár-

nách, kamenolomech, loděnicích, přístavech 
a cementárnách, štěrkování plochých střech, 
v dalších dopravních a překladních 

 zařízeních 
- Všude tam, kde je nutná lehce čistitelná 

vnitřní plocha hadic

PU odsávací 
a transportní hadice, 
extrémně odolná vůči 
otěru a vakuu, bezešvá 
a hladká vnitřní stěna,
povrchový odpor 
< 109 Ohm, antistatická,
mikrobům odolná

Master-PUR Inline
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Standardně dodávané
DN 32 – DN 150

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C 

Oblasti použití
- Pro nejextrémnější oblasti použití 

- Transport štěrku, kamenů, sanace kolejových 

zařízení, transportní hadice pro překladní 

 a dopravní zařízení, odsávání zbytků skla, 

skelné vaty, minerální vlny, strusky, okují, 

 slinutých materiálů. - Kamenolomy, cemen-

tárny, loděnice a přístavy, pracovní hadice 

 pro silážní vozidla a překladiště

PU odsávací 
a transportní hadice,
extrémně odolná vůči 
tlaku a vakuu,
hladká vnitřní a vnější 
stěna, povrchový odpor 
< 109 Ohm

Polderflex PUR

Standardně dodávané
DN 50 - DN 300

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 5 m

podle DN 

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Transportní hadice bez spirály 

pro abrazivní pevné látky

- transport pevných látek u prosévacích strojů

- odvodní hadice u nakládacích stanic

- použití jako kompenzátor  

PU transportní hadice, 
bez spirály, středně 
těžká, potravinářsky 
nezávadná (FDA)

Master-PUR Flat H Food

Standardně dodávané
DN 50 - DN 160 

Barva: transparentní 

s modrou spirálou

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávací a transportní hadice k přepravě 

pevných kapalných a plynných médií 

- Všude tam, kde mohou být běžné hadice 

v oblasti podlahy skrze vnější mechanické 

působení trvale deformovány 

- Zpracování dřeva

- Ochranná hadice

PU fóliová hadice, 
odolná vůči sešlápnutí, 
těžko vznětlivá, 
dle DIN 4102 B1

Master-PUR Step

TOP TIP:
také k dispozici jako
L & HX verze

Otěruvzdorné odsávací a transportní hadice z PU

Standardně dodávané
DN 7 – DN 50

Barva: modrá, RAL 5015

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: 

až 50 m podle DN

Teplotní oblasti použití:
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Ochranná a odsávací hadice pro pevná, 

 tekutá a plynná média 

- Odsávací hadice pro jemnozrnné částice, 

 např. prach, prášek, vlákna 

- Vzduchotechnika (podtlaková a nízkotla-

ková), ochranná hadice proti mechanické 

zátěži, ochrana kabelů

PU ochranná 
a odsávací hadice se 
spirálou s umělohmot-
ným pláštěm, odolná 
vůči mikrobům, vysoce 
flexibliní

Miniflex PU

UPOZORNĚNÍ:
K dostání také jako provedení 
z PVC a TPVse
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Odsávací a transportní hadice z PVC nabízejí obecně 
dobrou chemickou odolnost. Hadice z EVA jsou 
velmi lehké, odolné proti sešlápnutí a přejetí.

Odsávací a transportní 
hadice z PVC a EVA

Dodáváme na základě
objednávky
DN 20 – DN 400

Barva: šedá 

Skladová délka: viz internet

Výrobní délka: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávání/Transport pevných látek, plynných 

a kapalných médií, jemnozrnných částic jako 

jsou prachy a prášky 

- Vzduchotechnika, klimatizační technika, 

ochranná hadice, stavba přístrojů, odsávání 

spřádaných vláken, odstraňování prachu, 

odtok kapalin

PVC fóliová hadice, 
lehká, velmi flexibilní

Master-PVC L-F

Standardně dodávané
DN 38 – DN 500

Barva: šedá

Skladová délka: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávání/Transport pevných látek, plynných 

a kapalných médií, jemnozrnných částic

- Vzduchotechnika, klimatizační technika, 

ochranná hadice, odtok kapalin

PVC sací a transportní 
hadice, lehká, velmi 
dobrá flexibilita

Master PVC-L

Standardně dodávané
DN 50 – DN 300

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávací a transportní hadice pro abrazivní 

pevné látky, tekutá a plynná média 

- Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány 

antistatické vlastnosti 

- Transport jemnozrnných částic jako jsou 

prachy a prášky, chemická zařízení, stavba 

přístrojů

PVC fóliová hadice, 
lehká, odpovídá ně-
meckým technickým 
pravidlům bezpečnosti 
provozu (TRBS 2153), 
antistatická, 
povrchový odpor 
<106 Ohm

Master-PVC L-F EL

2
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Odsávací a transportní hadice z PVC a EVA

Standardně dodávané
DN 12 - DN 152

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 50 m  

podle DN 

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávání/Transport pevných látek, plynných 

a kapalných médií, vakuové pumpy, země-

dělství, stavebnictví, čistění kanálů, snižování 

hladiny spodní vody

PVC sací a transportní 
hadice, odolná vůči 
tlaku a vakuu, 
neobsahuje kadmium

Polderflex-PVC

Standardně dodávané
DN 25 – DN 102

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m podle DN

Teplotní oblasti použití
0 °C do +70 °C

krátkodobě do +85 °C

Oblasti použití
- Odsávání a transport pevných látek, 

 kapalných a plynných médií 

- Odsávací hadice pro jemnozrnné částice, 

např. prachy, prášky 

- Vysavače pro použití v průmyslu a domác-

nosti, vzduchotechnika a klimatizační tech-

nika, stavba lodí a karavanů, textilní průmysl, 

strojírenství, odsávání plynů při svařování, 

vysoušení staveb

PVC odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, vysoce ohebná, 
vyztužena tkaninou

Master-PVC Flex

Dodáváme na základě 
poptávky
DN 20 – DN 500

Barva: šedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávání/Transport pevných látek, plynných 

a kapalných médií, jemnozrnných částic jako 

jsou prachy a prášky 

- Vzduchotechnika, klimatizační technika, 

ochranná hadice, stavba přístrojů

PVC fóliová hadice, 
středně těžká, flexibilní

Master-PVC H-F

Dodáváme na základě 
poptávky
DN 32 – DN 500

Barva: šedá   

Výrobní délka: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávání/Transport pevných látek, plynných 

a kapalných médií, jemnozrnných částic

- Vzduchotechnika, klimatizační technika, 

ochranná hadice, odtok kapalin

PVC sací a transportní 
hadice, středně těžká

Master-PVC H

Standardně dodávané
DN 28 – DN 50

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka:

až 30 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +60 °C

krátkodobě do +70 °C

Oblasti použití
- Lehké domácí a průmyslové vysavače, ruční 

obráběcí stroje, odsávání prachu, vedení/ 

odsávání pevných, kapalných, plynných 

médií, prachů a prášků, vzduchotechnika, 

čistění bazénů, chemický průmysl, ochranná 

hadice

PE-EVA odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, odolná vůči 
sešlápnutí

Master-VAC

TOP TIP:
K dostání také jako
elektrovodivá
EL verze
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Standardně dodávané
DN 25 - DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro sání 

a dopravu abrazivních pevných látek, 

plynných a tekutých médií, jemnozrnného 

materiálu, např. prach a prášek

- Sání / extrakce papíru a textilních vláken

- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, vysoce flexibilní, 
antistatická, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
mikrobům odolná, 
těžko vznětlivá

Master-PUR L Trivolution

3
Extrémně flexibilní hadice z polyester-polyuretanu 
a polyether-polyuretanu pro univerzální oblasti použití 

Odsávací a transportní
hadice odolné vůči mikrobům a hydrolýze

Standardně dodávané
DN 25 - DN 500

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m 

podle DN 

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávací a transportní hadice pro abrazivní 

pevné látky, u nichž je vyžadována odolnost 

vůči mikrobům a hydrolýze 

- Ochranná hadice proti mechanickému 

zatížení

- Transport jemnozrnného materiálu, např. 

prach a prášek

- Sání/extrakce papíru a textilních vláken

- Odsávání olejové mlhoviny

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, odolná vůči 
mikrobům a hydrolýze 
flexibilní, povrchový 
odpor < 109 Ohm,  
těžko vznětlivá dle DIN 
4102 B1

Master-PUR L-MHR

Standardně dodávané
DN 80 - DN 200

Barva: transparentní s černou

spirálou

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Sací a transportní hadice pro abrazivní 

pevné látky, u nichž je vyžadována odolnost 

vůči mikrobům a hydrolýze 

- Vysavače listí, sekaček, zařízení zametající 

trávník, lehká hadice u komunálních vozů

PU fóliová hadice, 
odolná vůči sešlápnutí, 
mikrobům a hydrolýze 

Master-PUR STEP MHR
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Standardně dodávané
DN 13 - DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m  

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávání a transport abrazivních materiá-

lů, papírových vláken, granulátů, plynných 

a tekutých médií, hrubozrnných materiálů  

s vysokou obrusností, např. piliny

- Standardní hadice pro průmyslové vysavače

 a dopravní zařízení pro granulát

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice,  
středně těžká,
flexibilní, antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, mikrobům 
odolná, těžko vznětlivá

Master-PUR H Trivolution

Dodáváme na základě
poptávky
DN 16 – DN 500

Barva: transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délky: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Sací a transportní hadice pro abrazivní 

pevné látky, u nichž je vyžadována odolnost 

vůči mikrobům a hydrolýze 

- Ochranná hadice proti mechanické zátěži

- Standardní hadice pro průmyslové čištění

- Transport granulátu

- Transport drtě/hoblin

- Sání a transport papírových vláken

- Odsávání olejové mlhoviny

PU sací a transportní 
hadice, flexibilní, středně 
těžká, odolná vůči 
mikrobům a hydrolýze

Master-PUR H-MHR

Standardně dodávané
DN 225, DN 250, DN 280

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Velké zametací stroje, sací bagry, komunální 

vozy a odpad likvidující vozidla, transportní 

hadice pro abrazivní pevné látky, které vyža-

dují odolnost vůči mikrobům

PU sací hadice pro velké 
zametací stroje, vysoce 
odolná vůči otěru, vakuu 
a mikrobům 

Streetmaster GKS

Standardně dodávané
DN 200

Barva: černá nebo transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m 

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Malé zametací stroje, sací bagry, komunální 

vozy a odpad likvidující vozidla, transportní 

hadice pro abrazivní pevné látky, které 

 vyžadují odolnost vůči mikrobům

PU sací hadice pro malé 
zametací stroje,
odolná vůči otěru, vakuu 
a mikrobům

Streetmaster KKS

Odsávací a transportní hadice odolné vůči mikrobům a hydrolýze

Standardně dodávané
DN 400

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Např.: křovinořezy, vysavače listí, transport-

ní hadice pro abrazivní pevné látky, které 

vyžadují odolnost vůči mikrobům

PU sací hadice 
pro stroje na sběr listí 
a trávy, odolná vůči 
mikrobům

Streetmaster GLG
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Hladké hadice z čistého polyether-polyuretanu, 
nezávadného pro potraviny, podle platných směrnic ES 
a ve shodě s FDA pro univerzální oblasti použití při 
zpracování potravin a ve farmaceutickém průmyslu

Potravinářské
a farmaceutické hadice

Standardně dodávané
DN 32 – DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internetN

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná sací a transportní hadice 

pro pevná a kapalná média v:

- potravinářském průmyslu

- farmaceutickém průmyslu

- chemickém průmyslu

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU sací a transportní 
hadice se spirálou 
z ušlechtilé oceli, lehká, 
potravinářsky 
nezávadná
(FDA/EU 10/2011)

Master-PUR L Food

Standardně dodávané
DN 40 – DN 400

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Odsávací a transportní hadice pro

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářskou kategorii E

(dotykové časy dle zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
velmi lehká, 
potravinářsky 
nezávadná (FDA), 
antistatická,
povrchový odpor 
< 109 Ohm

Master-PUR L-F Food A

Standardně dodávané
DN 40 - DN 400

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Sací a transportní hadice pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU sací a transportní 
hadice se spirálou 
z ušlechtilé oceli, 
velmi lehká, 
vysoce flexibilní,
potravinářsky 
nezávadná
(FDA/EU 10/2011)

Master-PUR L-F Food

4
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Standardně dodávané
DN 32 – DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářskou kategorii E 

(dotykové časy dle zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, potravinářsky 
nezávadná (FDA), 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Master-PUR L Food A

Standardně dodávané
DN 20 – DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářskou kategorii E

(dotykové časy dle zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká, 
potravinářsky 
nezávadná (FDA), 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Master-PUR H Food A

Potravinářské a farmaceutické hadice

Standardně dodávané
DN 20 – DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná sací a transportní hadice 

pro pevná a kapalná média v:

- potravinářském průmyslu

- farmaceutickém průmyslu

- chemickém průmyslu

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU sací a transportní 
hadice se spirálou 
z ušlechtilé oceli, 
středně těžká, 
potravinářsky 
nezávadná 
(FDA/EU 10/2011)

Master-PUR H Food

Standardně dodávané
DN 32 - DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, potravinářsky 
nezávadná 
(FDA/EU 10/2011), 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Master-PUR L Food A Multi

Standardně dodávané
DN 20 - DN 203

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká, 
potravinářsky 
nezávadná 
(FDA/EU 10/2011), 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Master-PUR H Food A Multi
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Standardně dodávané
DN 50 – DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

PU odsávací 
a transportní hadice, 
těžká, potravinářsky 
nezávadná (FDA), 
antistatická,
povrchový odpor 
< 109 Ohm

Master-PUR HX Food A

Standardně dodávané
DN 32 - DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná sací a transportní hadice 

pro pevná a kapalná média v:

- potravinářském průmyslu

- farmaceutickém průmyslu

- chemickém průmyslu

PU sací a transportní 
hadice se spirálou 
z ušlechtilé oceli, těžká, 
potravinářsky 
nezávadná (FDA)

Master-PUR HX Food

Potravinářské a farmaceutické hadice

Standardně dodávané
DN 32 – DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro: 

- potravinářský, 

- farmaceutický

- chemický průmysl

PU odsávací 
a transportní hadice, 
extrémně odolná vůči 
tlaku a vakuu, uvnitř 
a na povrchu hladká, 
potravinářsky 
nezávadná (FDA)

Polderflex PUR Food

Standardně dodávané
DN 32 – DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice 

pro transport pevných a tekutých médií pro: 

- potravinářský, 

- farmaceutický

- chemický průmysl

PU odsávací 
a transportní hadice, 
extrémně odolná vůči 
tlaku a vakuu, uvnitř 
a na povrchu hladká, an-
tistatická, potravinářsky 
nezávadná (FDA/EU 
10/2011), povrchový 
odpor < 109 Ohm 

Polderflex PUR Food A

Standardně dodávané
DN 50 - DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU odsávací 
a transportní hadice, 
těžká, potravinářsky 
nezávadná 
(FDA/EU 10/2011), 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Master-PUR HX Food A Multi
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Standardně dodávané
DN 32 - DN 152

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Certifikovaná odsávací a transportní hadice

pro transport pevných a tekutých médií pro:

- potravinářský průmysl

- farmaceutický průmysl

- chemický průmysl

Povolená pro potravinářské kategorie:

A, B, C, D1, D2, E (dotykové časy dle 

zkušebního protokolu)

PU odsávací a trans-
portní hadice, extrémně 
odolná vůči tlaku 
a vakuu, zevniř a zvnějš-
ku hladká, potravinářsky 
nezávadná, permanentní 
antistatická, 
povrchový odpor
< 109 Ohm

Polderflex PUR Food A Multi

Standardně dodávané
DN 10 – DN 100

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +200 °C 

Oblasti použití
Odsávací a transportní hadice pro sypká 

a kapalná média v potravinářském, 

farmaceutickém a chemickém průmyslu

- Výroba strojů pro kosmetický průmysl

- Při použití vhodných aseptických spojek 

může být hadice v potrubí ponechána 

 pro čištění

- Farmaceutický průmysl

- Chemický průmysl

- Kosmetický průmysl

Silikonová tlaková 
hadice, potravinářsky 
nezávadná (FDA) 

Master-SIL HD Food

Standardně dodávané
DN 10 – DN 102

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +200 °C 

Oblasti použití
Odsávací a transportní hadice pro sypká 

a kapalná média v potravinářském, 

farmaceutickém a chemickém průmyslu

- Výroba strojů pro kosmetický průmysl

- Při použití vhodných aseptických spojek 

může být hadice v potrubí ponechána 

 pro čištění

- Farmaceutický průmysl

- Chemický průmysl

- Kosmetický průmysl

Silikonová tlaková 
hadice, potravinářsky 
nezávadná (FDA) 

Master-SIL SD Food

Standardně dodávané
DN 50 – DN 300

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 5 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
Transportní hadice bez spirály 

pro abrazivní pevné látky

- transport pevných látek u prosévacích strojů

- odvodní hadice u nakládacích stanic

- použití jako kompenzátor 

PU transportní hadice, 
bez spirály, středně 
těžká, potravinářsky 
nezávadná 
(FDA/EU 10/2011) 

Master-PUR Flat H Food

TOP TIP:
také k dispozici jako
L & HX verze

Potravinářské a farmaceutické hadice
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Na ochranu před vznícením v důsledku 
elektrostatických nábojů

Hadice odvádějící
elektrostatický náboj

Standardně dodávané
DN 25 – DN 500

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány 

antistatické vlastnosti

- Sací a transportní hadice pro abrazivní 

 pevné látky, plynná a tekutá média

- Transport jemnozrnných částic jako jsou 

prach a prášek, odsávání olejové mlhoviny

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, velmi flexibilní,
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
< 104 Ohm

Master-PUR L-EL

Standardně dodávané
DN 25 - DN 500 

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Doprava jemnozrnných částic, jako je 

 například prach a prášek

- Sání / extrakce papíru a textilních vláken

- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Sací a transportní hadice pro abrazivní 

 pevné látky, u kterých je potřebná odolnost 

vůči mikrobům a hydrolýze

- Odsávání olejové mlhoviny

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, vysoce flexibilní,
mikrobům a hydrolý-
ze odolná, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
permanentní antistatic-
ká, těžko vznětlivá

Master-PUR L-MHR A

5

Standardně dodávané
DN 25 - DN 500 

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro sání 

a transport abrazivních pevných látek, 

plynných a tekutých médií, jemnozrnného 

materiálu, např. prach a prášek

- Sání / extrakce papíru a textilních vláken

- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, vysoce flexibilní,  
povrchový odpor
< 109 Ohm, permanentní 
antistatická, mikrobům 
odolná, těžko vznětlivá

Master-PUR L Trivolution
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Standardně dodávané
DN 16 - DN 500

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká, vysoce 
flexibilní, mikrobům 
a hydrolýze odolná, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, permanent-
ní antistatická, těžko 
vznětlivá

Master-PUR H-MHR A

Standardně dodávané
DN 25 – DN 500

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány 

antistatické vlastnosti

- Speciální hadice pro průmyslové vysavače 

v oblastech chráněných před explozí

- Pro abrazivní pevné látky, plynná a tekutá 

média, hrubozrnné částice s nejvyšší 

 obrusností, odsávání olejové mlhoviny

PU odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká, 
velmi flexibilní,
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
< 104 Ohm

Master-PUR H-EL

Hadice odvádějící elektrostatický náboj

Oblasti použití
- Ochranná hadice proti mechanickému 

opotřebení

- Sací a transportní hadice pro abrazivní 

 pevné látky u kterých je potřebná odolnost 

vůči mikrobům a hydrolýze

Standardně dodávané
DN 13 - DN 500

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávání a transport abrazivních materiálů, 

papírových vláken, granulátů, plynných 

 a tekutých médií, hrubozrnných materiálů 

 s vysokou obrusností, např. piliny

- Standardní hadice pro průmyslové vysavače

 a dopravní zařízení pro granulát

- Odsávání olejové mlhoviny

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice,  
středně těžká,
flexibilní, povrchový 
odpor < 109 Ohm, 
permanentní antistatic-
ká, mikrobům odolná, 
těžko vznětlivá

Master-PUR H Trivolution

Standardně dodávané
DN 32 – DN 300

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány 

antistatické vlastnosti

- Odsávací a transportní hadice pro extrémně 

abrazivní pevná, kapalná a plynná média

- Odsávání hrubozrnných částic s nejvyšší 

obrusností

PU odsávací 
a transportní hadice, 
těžká, velmi flexibilní,
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
< 104 Ohm

Master-PUR HX-EL

Standardně dodávané
DN 32 - DN 300

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Sací a transportní hadice pro silážní vozidla,

 nakládací stanice, štěrkování plochých 

střech, vysoce abrazivní média, 

 problematický přepravovaný materiál jako 

 je písek, štěrk, obilí, atd.

- Vynikající pro větší odolnost 

 a delší intervaly údržby

- Těžko vznětlivá dle DIN 4102 B1

PU odsávací 
a transportní hadice, 
se zesílením pod spirá-
lou, oděru / vakuu
-odolná, zesílená, per-
manentní antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, mikrobům 
odolná, těžko vznětlivá

Master-PUR HX Trivolution
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Hadice odvádějící elektrostatický náboj

Standardně dodávané
DN 25 – DN 300

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +80 °C 

krátkodobě do +120 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, v nichž je požadována 

elektrická vodivost

- Velmi flexibilní odsávací a transportní hadice 

pro agresivní kapalná a plynná média, 

 transport jemnozrnných částic

PE odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, elektricky vodivá,
povrchový odpor 
≤104 Ohm 

Master-PE L-EL

Standardně dodávané
DN 50 – DN 300

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Odsávací a transportní hadice pro abrazivní 

pevné látky, tekutá a plynná média

- Rizikové zóny, v nichž jsou požadovány 

antistatické vlastnosti

- Transport jemnozrnných částic jako jsou 

prachy a prášky, chemická zařízení, stavba 

přístrojů

PVC fóliová hadice, 
lehká, velmi flexibilní,
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
<106 Ohm

Master-PVC L-F EL

Standardně dodávané
DN 50 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě až +80 °C

Oblasti použití
- Nebezpečné zóny, v nichž je vyžadované 

odvádění elektrostatického náboje dle 

směrnice TRBS

- Při zvýšené mechanické zátěži, odsávání 

a vedení agresivních médií, explozivních 

plynů a par, odsávací zařízení, nízkotlaká 

oblast, přívod a odvod vzduchu v zóně 

ochrany před explozí*

- Nízkotlaková oblast

- Odsávací zařízení

Odsávací a foukací 
hadice z PVC potažené 
polyesterové tkaniny,
elektricky vodivá,
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip Vinyl EL

Standardně dodávané
DN 40 – DN 600

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +60 °C 

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, v nichž je požadována 

elektrická vodivost.

- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro odsá-

vání rozpouštědel a agresivních par 

 v klimatizační technice a vzduchotechnice

PE fóliová hadice, 
velmi lehká, vysoce 
flexibilní, elektricky 
vodivá,
povrchový odpor 
≤104 Ohm 

Master-PE L-F EL

Standardně dodávané
DN 38 - DN 202

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Transportní hadice pro problematická mé-

dia, např. písek, štěrk, obilí, granule, stejně 

tak jako pro překládací a dopravní zařízení 

- Všude, kde je potřeba snadno čistit povrchy

- Sací a transportní hadice pro extrémně

 abrazivní pevná, kapalná a plynná média

- Transportní hadice pro sklárny, ocelárny,

 lomy, loděnice, doky, štěrkování plochých 

střech, atd.

PU odsávací a transportní 
hadice, extrémně oděru /
vakuu-odolná, zcela 
hladký vnitřní povrch, 
permanentní antistatická, 
povrchový odpor 
< 109 Ohm, 
mikrobům odolná

Master-PUR Performance
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Hadice odvádějící elektrostatický náboj

Zakázková výroba
DN 38 - DN 900

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-25 °C do +210 °C 

krátkodobě do +240 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par  

 v rizikových zónách, z chemických zařízení, 

v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma-

cie a papírenství, odsávání rozpouštědel

- Odsávání barevné mlhoviny při lakování

- Nízkotlaková oblast

Odsávací a dmýchací 
hadice polyesterové 
tkaniny potažené 
VITONEM, pro agresivní 
media do +210°C, 
elektricky vodivá, 
povrchový odpor 
≤104 Ohm

Master-Clip VITON© EL

Zakázková výroba
DN 55 - DN 900

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-150 °C do +280 °C 

krátkodobě do +300 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par 

 v rizikových zónách, z chemických zařízení, 

 v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma-

cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, 

oblasti nízkého tlaku

- Odsávání mlhoviny od ředidel

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice 
pro agresivní média 
do 280 °C, 
elektricky vodivá, 
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip PTFE EL

Zakázková výroba
DN 38 - DN 900

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +175 °C 

krátkodobě do +190 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par  

 v rizikových zónách, z chemických zařízení, 

v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma-

cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, 

oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice 
pro agresivní média 
do +175 °C, 
elektricky vodivá, 
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip PTFE H-EL

Zakázková výroba
DN 50 - DN 900 

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-70 °C do +250 °C 

krátkodobě do +270 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par 

 v rizikových zónách, z chemických zařízení, 

v oblasti lakování, zpracování dřeva, farma-

cie a papírenství, odsávání rozpouštědel, 

oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice 
pro agresivní média 
do +250 °C, 
elektricky vodivá, 
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip PTFE S-EL

Standardně dodávané
DN 25 - DN 50

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +60 °C 

krátkodobě do +70 °C

Oblasti použití
- Lehké vysavače pro domácnost a průmysl, 

čištění bazénů, ruční obráběcí stroje, odpra-

šovací zařízení, průtok a odsávání pevných, 

kapalných, plynných médií, prachu a prášku, 

vzduchotechnika, chemický průmysl, 

ochranná hadice

PE-EVA odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, odolná proti 
sešlápnutí, 
elektricky vodivá, 
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-VAC EL
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Přívod a odvod vzduchu v klimatizační technice, 
vzduchotechnice a odsávacích zařízeních

Hadice klimatizační, 
ventilační a pro odsávání zplodin při svařování

Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: křišťálově transparentní

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +85 °C

krátkodobě do +95 °C

Oblasti použití
- Sanace azbestu, klimatizační technika, 

vzduchotechnika, odsávací zařízení, přívod 

a odvod vzduchu, oblast nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice 
z PE potažené 
polyethylenové 
tkaniny, šetrná 
k životnímu prostředí

Master-Clip PE

Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: šedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Klimatizační technika a vzduchotechnika, 

odsávací zařízení, přívod a odvod vzduchu, 

při zvýšených bezpečnostních nárocích, 

vytápění stanů, odsávání kouře z pájení, 

oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice z PVC 
potažené polyesterové 
tkaniny,
těžko vznětlivá

Master-Clip VINYL B

Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: šedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Klimatizační technika a vzduchotechnika, 

odsávací zařízení, přívod a odvod vzduchu, 

oblast nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(přetlak) hadice z PVC 
fólie

Master-Clip VINYL

6
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Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Klimatizační technika, vzduchotechnika, 

odsávání abrazivních pevných látek, oblast 

nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
(tlakové) hadice 
z PU fólie, 
vysoce otěruodolná

Master-Clip PUR

Standardně dodávané
DN 51 – DN 610

Barva: šedá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-30 °C do +140 °C

Oblasti použití
- Odsávací zařízení, u kterých jsou vyžado-

vány normálně hořlavě hadice, klimatizační 

technika a vzduchotechnika, digestoře, 

odsávání par

Odsávací a foukací 
hadice z Co-polymerem 
potažená polyesterovou 
tkaninou

Master-VENT 2

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +200 °C

krátkodobě do +280 °C

Oblasti použití
- Odsávání brusného prachu s velkým 

 podílem jisker, odsávání kouře při svařování 

a pálení se zvýšeným podílem jisker, odsává-

ní horkého a abrazivního brusného prachu, 

při zvýšených bezpečnostních nárocích

Speciální hadice 
při zvýšeném odletu 
jisker

Master-Clip SPARK XL

Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: tmavošedá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +90 °C

krátkodobě do +110 °C

Oblasti použití
- Odsávání kouře při svařování, klimatizační 

technika, vzduchotechnika, odsávací zaříze-

ní, přívod a odvod vzduchu, při zvýšených 

bezpečnostních nárocích, vytápění stanů, 

odsávání kouře při pájení, nízkotlaká oblast 

Speciální hadice 
pro odsávání zplodin 
při svařování z PVC 
potažené skelné tkaniny, 
těžko vznětlivá

Master-Clip SPARK

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Odsávání abrazivních pevných látek, plnicí 

zařízení, oblasti nízkého tlaku
Odsávací a foukací 
(tlakové) hadice 
z PU fólie, 
vysoce otěruodolná, 
dvouvrstvá

Master-Clip PUR-S

Hadice klimatizační, ventilační a pro odsávání zplodin při svařování
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Hadice pro odsávání odpadních plynů u spalovacích
motorů pro teploty do +1100 °C

Hadice pro odsávání 
odpadních plynů

Standardně dodávané
DN 63 – DN 200

Barva: vnitřní stěna: stříbrno šedá, 

vnější stěna: zeleno-šedá, spirála: 

červená                                               

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
teploty odpadních plynů do 

+300 °C a dostačujícím přívodu 

čerstvého vzduchu (cca 50 %)

Oblasti použití
- Pro středně náročné provozy pro odsávání 

zplodin u dieselových i benzínových motorů, 

vhodné pro všechny běžné odsávací 

 systémy jako jsou navíjecí zařízení 

 pro hadice na odsávání spalin, štěrbinové 

sací kanály, nadzemní a podlahová odsávací 

zařízení, stacionární zařízení

Hadice na odvod 
odpadních plynů 
do teploty + 300 °C

Carflex 300

Standardně dodávané
DN 63 – DN 200

Barva: černá stěna, modrá spirála

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
teploty odpadních plynů do 

+200 °C a dostačujícím přívodu 

čerstvého vzduchu (cca 50 %)

Oblasti použití
- Pro středně náročné provozy pro odsávání 

zplodin u dieselových i benzínových motorů, 

vhodné pro všechny běžné odsávací 

 systémy jako jsou navíjecí zařízení 

 pro hadice na odsávání spalin, štěrbinové 

sací kanály, nadzemní a podlahová odsávací 

zařízení, stacionární zařízení

Hadice na odvod 
odpadních plynů 
do teploty + 200 °C

Carflex 200

7

Standardně dodávané
DN 25 – DN 200

Barva: černá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
teploty odpadních plynů do 

+200 °C a dostačujícím přívodu 

čerstvého vzduchu (cca 50 %)

Oblasti použití
- Pro středně náročné provozy pro odsávání 

zplodin u dieselových i benzínových mo-

torů, vhodné pro všechny běžné odsávací 

systémy jako je navíjecí zařízení pro hadice 

na odsávání spalin, štěrbinové sací kanály, 

nadzemní a podlahová odsávací zařízení, 

stacionární zařízení

Hadice na odvod 
odpadních plynů do 
teploty + 200 °C, trvale 
odolná vůči deformaci 
přejížděním

Carflex Super
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Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna zeleno-šedá, 

vnitřní stěna stříbrnošedá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Odsávání výfukových plynů (speciálně 

u dieselových motorů), odsávání spalin, 

odsávací zařízení, horký vzduch, zbrojní 

technika, letecký průmysl, automobilový 

průmysl, strojírenství, nízkotlaká oblast

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C

Master-Clip CAR

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +450 °C

krátkodobě do +500 °C

Oblasti použití
- Zkušební zařízení dieselových motorů se 

zvýšeným odsávacím výkonem, odsávání 

spalin, horký vzduch, odsávací zařízení, 

stavba vozidel, motorů a letadel, zbrojní 

technika, strojírenství, nízkotlaká oblast

Odsávací hadice 
pro odpadní plyny 
do +450 °C, dvouvrstvá 

Master-Clip HT 450

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: vnitřní stěna žlutozlatá, 

vnější stěna bílá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-260 °C do +400 °C

Oblasti použití
- Vedení odpadních plynů v oblasti nízkého 

tlaku a podtlaku, stavba vozidel a motorů, 

odsávání výfukových plynů u testovacích 

zařízení v automobilovém průmyslu, 

 odsávání agresivních plynů při vysokých 

teplotách

Hadice pro střední
a vysoké teploty 
do +400 °C, výborná 
chemická odolnost

Master-Clip KAPTON©

Zakázková výroba
DN 50 - DN 900

Barva: šedá

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20°C do +300°C

krátkodobě +350°C

Oblasti použití
- Strojírenství

- Automobilový průmysl

- Nízkotlaká oblast

- Odsávání spalin

- Odsávací zařízení

- Horký vzduch

- Odsávání výfukových plynů

- Zbrojní technika

- Letecký průmysl

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do 300 °C,                                                                  
neobsahuje silikony, 
vysoce flexibilní

Master-Clip HT 300

Hadice pro odsávání odpadních plynů

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnitřní stěna stříbrnošedá,

vnější stěna zelenošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Zkušební zařízení dieselových motorů se 

zvýšeným odsávacím výkonem, odsávání 

spalin, horký vzduch, odsávací zařízení, 

stavba vozidel, motorů a letadel, zbrojní 

technika, strojírenství, nízkotlaká oblast.

- Primárně vhodná jako odsávací hadice

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C,
dvouvrstvá

Master-Clip ISO-CAR

NOVINKA! 
+ neobsahuje silikon
+ vysoce flexibilní + extra lehká



24 MASTERFLEX - duben 2018 -

Hadice pro odsávání odpadních plynů

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +650 °C

krátkodobě do +750 °C

Oblasti použití
- Odsávání výfukových plynů u testova-

cích zařízení v automobilovém průmyslu, 

odsávání spalin, stavba vozidel a letadel, 

motorů, technika odsávání odpadních plynů, 

loďařství, zbrojní technika, 

 strojírenství, stavba pecí, hutní provozy 

 a ocelárny, infračervené sušičky, izolační 

technika

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +650 °C, dvouvrstvá 

Master-Clip HT 650

Zakázková výroba
DN 75 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +1100 °C

Oblasti použití
- Extremní teplotní nároky, odsávání spalin 

velkoobsahových motorů, odsávání za 

jiskření, loďařský průmysl, průmysl automo-

bilový a letecký, stavba pecí, strojírenství, 

technika odvádění spalin, zbrojní technika, 

hutní provozy a ocelárny, izolační technika  

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +1100 °C, trojvrstvá 

Master-Clip HT 1100
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Odsávací a transportní hadice pro teploty médií 
do +1100 °C

Hadice odolné vůči
teplotám do +1100 °C

Standardně dodávané
DN 25 – DN 500

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +130 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Odsávání par, přívod a odvod vzduchu 

v oblasti motorů, vedení horkého 

 a studeného vzduchu v automobilovém 

 a strojírenském průmyslu, pevná, kapalná 

 a plynná média

TPV odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, pro vyšší teploty

Master-SANTO L

Standardně dodávané
DN 25 – DN 400

Barva: tkanina černá, spirála 

šedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +130 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Odsávání par, přívod a odvod vzduchu 

v oblasti motorů, vedení horkého 

 a studeného vzduchu v automobilovém 

 a strojírenském průmyslu, plynná média

TPV odsávací 
a transportní hadice, 
velmi lehká, 
pro vyšší teploty

Master-SANTO SL

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +125 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Horký a studený vzduch, klimatizační 

technika a vzduchotechnika, stavba vozidel 

a motorů, technika pro odvod odpadních 

plynů, nízkotlaká oblast, agresivní média, 

chemická zařízení

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +125 °C

Master-Clip NEOPREN

8
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Standardně dodávané
DN 13 – DN 305

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 4 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +135 °C

krátkodobě -55 °C do 150 °C

Oblasti použití
- Plynná média vysokých teplot, resp. vysoké 

teploty okolního prostředí, průmysl auto-

mobilový, letecký a loďařský, strojírenství, 

konstrukce motorů, chemický průmysl, 

zpracování umělých hmot, hadice pro horký 

vzduch pro sušičky granulátu, spalovací 

zařízení odpadů

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +135 °C,
dvouvrstvá

Master-NEO 2

Standardně dodávané
DN 13 – DN 305

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 4 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +135 °C

krátkodobě -55 °C do 150 °C

Oblasti použití
- Plynná média vysokých teplot, resp. vysoké 

teploty okolního prostředí, průmysl auto-

mobilový, letecký a loďařský, strojírenství, 

konstrukce motorů, chemický průmysl, 

zpracování umělých hmot, hadice pro horký 

vzduch pro sušičky granulátu, spalovací 

zařízení odpadů

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +135 °C

Master-NEO 1

Standardně dodávané
DN 25 – DN 500

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +125 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Odsávání par, přívod a odvod vzduchu 

 v oblasti motorů, vedení horkého 

 a studeného vzduchu v automobilovém 

 a strojírenském průmyslu, pevná, kapalná 

 a plynná média

- Více mechanicky zatížitelná

TPV odsávací 
a transportní hadice, 
středně těžká, 
pro vyšší teploty

Master-SANTO H

Hadice odolné vůči teplotám do +1100 °C

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna černá, vnitřní 

stěna zelená  

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +175 °C

krátkodobě do +190 °C

Oblasti použití
- Horký a studený vzduch, sušení granulátu, 

klimatizační technika, vzduchotechnika, 

nízkotlaká oblast, standardní průmyslové 

hadice, stavba vozidel, stavba motorů, 

 technika pro odvod odpadních plynů, odsá-

vání agresivních médií, odsávací zařízení

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +175 °C

Master-Clip HYPALON©

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna červená, 

vnitřní stěna černá

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m podle DN

Teplotní oblasti použití
-25 °C do +210 °C

krátkodobě do +240 °C

Oblasti použití
- Odsávání agresivních médií v oblasti středně 

vysokých teplot, nízkotlaká oblast, chemická 

zařízení, odsávání barevné mlhoviny

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +210 °C

Master-Clip VITON©
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Hadice odolné vůči teplotám do +1100 °C

Standardně dodávané
DN 13 – DN 305

Barva: červená

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 4 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-70 °C do +250 °C

krátkodobě až +300 °C

Oblasti použití
- Plynná média vysokých teplot, resp. vysoké 

teploty okolního prostředí, průmysl automo-

bilový, letecký a loďařský, strojírenství, stav-

ba motorů, chemický průmysl, zpracování 

umělých hmot, hadice pro horký vzduch pro 

sušičky granulátu, spalovací zařízení odpadů

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +250 °C

Master-SIL 1

Standardně dodávané
DN 13 – DN 305

Barva: červená

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 4 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-70 °C do +250 °C

krátkodobě až +300 °C

Oblasti použití
- Plynná média vysokých teplot, resp. vysoké 

teploty okolního prostředí, průmysl automo-

bilový, letecký a loďařský, strojírenství, 

 stavba motorů, chemický průmysl, 

 zpracování umělých hmot, hadice pro horký 

vzduch pro sušičky granulátu, kolejová vozi-

dla, spalovací zařízení odpadů

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +250 °C, dvouvrstvá

Master-SIL 2

Zakázková výroba
DN 40 - DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Horký vzduch, při zvýšeném výkonu odsává-

ní, automobilový průmysl, stavba motorů, 

 letecký průmysl, zbrojní technika, strojíren-

ství, nízkotlaká oblast

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C,
dvouvrstvá

Master-Clip ISO-SILICON

Zakázková výroba

DN 40 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Horký a studený vzduch, odsávací zařízení, 

automobilový průmysl, stavba motorů, 

 letecký průmysl, zbrojní průmysl, 

 strojírenství, nízkotlaká oblast

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C

Master-Clip SILICON

Zakázková výroba
DN 50 - DN 900

Barva: šedá

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20°C do +300°C

krátkodobě +350°C

Oblasti použití
- Strojírenství

- Automobilový průmysl

- Nízkotlaká oblast

- Odsávání spalin

- Odsávací zařízení

- Horký vzduch

- Odsávání výfukových plynů

- Zbrojní technika

- Letecký průmysl

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do 300 °C, neobsahuje 
silikony, vysoce flexibilní

Master-Clip HT 300

NOVINKA! + neobsahuje silikon 
+ vysoce flexibilní + extra lehká
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Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +400 °C

krátkodobě do +450 °C

Oblasti použití
- Primárně vhodná jako odsávací hadice, 

horký vzduch, odsávací zařízení, stavba 

pecí, hutní provozy a ocelárny, strojírenství, 

izolační technika, nízkotlaká oblast, odsávání 

spalin

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +400 °C

Master-Clip HT 400

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna zeleno-šedá, 

vnitřní stěna stříbrnošedá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Odsávání výfukových plynů (speciálně 

 u dieselových motorů), odsávání spalin, 

odsávací zařízení, horký vzduch, zbrojní 

technika, letecký průmysl, automobilový 

průmysl, strojírenství, nízkotlaká oblast

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C

Master-Clip CAR

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +450 °C

krátkodobě do +500 °C

Oblasti použití
- Zkušební zařízení dieselových motorů se 

zvýšeným odsávacím výkonem, odsávání 

spalin, horký vzduch, odsávací zařízení, 

stavba vozidel, motorů a letadel, zbrojní 

technika, strojírenství, nízkotlaká oblast

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +450 °C, 
dvouvrstvá

Master-Clip HT 450

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: vnitřní stěna žlutozlatá, 

vnější stěna bílá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-260 °C do +400 °C

Oblasti použití
- Vedení odpadních plynů v oblasti nízkého 

tlaku a podtlaku, stavba vozidel a motorů, 

odsávání výfukových plynů u testovacích 

zařízení v automobilovém průmyslu, 

 odsávání agresivních plynů při vysokých 

teplotách

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +400 °C, výborná 
chemická odolnost

Master-Clip KAPTON©

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna zeleno-šedá, 

vnitřní stěna stříbrnošedá 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-60 °C do +300 °C

krátkodobě do +350 °C

Oblasti použití
- Zkušební zařízení dieselových motorů se 

zvýšeným odsávacím výkonem, odsávání 

spalin, horký vzduch, odsávací zařízení, 

stavba vozidel, motorů a letadel, zbrojní 

technika, strojírenství, nízkotlaká oblast

- Primárně vhodná jako odsávací hadice

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +300 °C,
dvouvrstvá

Master-Clip ISO-CAR

Hadice odolné vůči teplotám do +1100 °C
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Hadice odolné vůči teplotám do +1100 °C

Zakázková výroba
DN 75 – DN 900

Barva: vnitřní stěna stříbrnošedá, 

vnější stěna červená

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +500 °C

krátkodobě do +550 °C

Oblasti použití
- Vedení odpadních plynů v oblasti podtlaku 

 a nízkého tlaku, stavba vozidel a motorů, 

odsávání výfukových plynů v automobilo-

vém průmyslu při zvýšených nárocích na 

teplotu

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +500 °C

Master-Clip HT 500

Zakázková výroba
DN 80 – DN 300

Barva: uvnitř bílá, zvenku černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 3 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +500 °C

Oblasti použití
- Odvádění odpadních plynů v přetlakové 

 oblasti pro spalovací pohonná zařízení 

všeho druhu, testovací zařízení motorů, 

generátory, kompresory, manipulátory

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +500 °C

Master-Clip HTP 500

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +650 °C

krátkodobě do +750 °C

Oblasti použití
- Odsávání výfukových plynů u testovacích 

zařízení v automobilovém průmyslu, odsá-

vání spalin, stavba vozidel a letadel, motorů, 

technika odsávání odpadních plynů, loďař-

ství, zbrojní technika, strojírenství, stavba 

pecí, hutní provozy a ocelárny, infračervené 

sušičky, izolační technika

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +650 °C, 
dvouvrstvá

Master-Clip HT 650

Zakázková výroba
DN 75 – DN 900

Barva: stříbrnošedá

Barva: transparentní 

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +1100 °C

Oblasti použití
- Extremní teplotní nároky, odsávání spalin 

velkoobsahových motorů, odsávání 

 za jiskření, loďařský průmysl, průmysl auto-

mobilový a letecký, stavba pecí, strojírenství, 

technika odvádění spalin, zbrojní technika, 

hutní provozy a ocelárny, izolační technika 

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +1100 °C, 
trojvrstvá

Master-Clip HT 1100
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Odsávací a transportní hadice pro transport agresivních 
plynných médií a jemnozrnných částic, jako je prach 
a prášek, v oblasti chemie

Chemicky odolné hadice

Standardně dodávané
DN 25 – DN 300

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +80 °C 

krátkodobě do +120 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, v nichž je požadována 

elektrická vodivost

- Velmi flexibilní odsávací a transportní hadice 

pro agresivní kapalná a plynná média, 

 transport jemnozrnných částic

PE odsávací 
a transportní hadice, 
lehká, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor
≤104 Ohm 

Master-PE L-EL

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-20 °C do +70 °C

krátkodobě až +80 °C

Oblasti použití
- Nebezpečné zóny, v nichž je vyžadované 

odvádění elektrostatického náboje dle 

směrnice ATEX

- Při zvýšené mechanické zátěži, odsávání 

 a vedení agresivních médií, explozivních 

plynů a par, odsávací zařízení, nízkotlaká 

oblast, přívod a odvod vzduchu v zóně 

ochrany před explozí*

Odsávací a foukací 
hadice z PVC potažená 
polyesterovou tkaninou, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip VINYL EL

Standardně dodávané
DN 40 – DN 600

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +60 °C 

krátkodobě do +80 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, v nichž je požadována 

elektrická vodivost.

- Vysoce flexibilní spirálová hadice pro odsá-

vání rozpouštědel a agresivních par 

 v klimatizační technice a vzduchotechnice

PE fóliová hadice, 
velmi lehká, 
vysoce flexibilní, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
≤104 Ohm 

Master-PE L-F EL

9
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Chemicky odolné hadice

Zakázková výroba
DN 40 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-150 °C do +250 °C 

krátkodobě do +270 °C

Oblasti použití
- Odsávání agresivních médií, chemická 

zařízení, lakování, průmysl zpracování dřeva 

a papíru, odsávání rozpouštědel, farmaceu-

tický průmysl, oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +250 °C

Master-Clip PTFE

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-35 °C do +125 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Horký a studený vzduch, klimatizační 

technika a vzduchotechnika, stavba vozidel 

a motorů, technika pro odvod odpadních 

plynů, nízkotlaká oblast, agresivní média, 

chemická zařízení

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +125 °C

Master-Clip NEOPREN

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna černá, vnitřní 

stěna zelená  

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +175 °C

krátkodobě do +190 °C

Oblasti použití
- Horký a studený vzduch, sušení granulátu, 

klimatizační technika, vzduchotechnika, 

nízkotlaká oblast, standardní průmyslové 

hadice, stavba vozidel, stavba motorů, tech-

nika pro odvod odpadních plynů, odsávání 

agresivních médií, odsávací zařízení

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +175 °C

Master-Clip HYPALON©

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-25 °C do +210 °C

krátkodobě až +240 °C

Oblasti použití
- Nebezpečné zóny, v nichž je vyžadované 

odvádění elektrostatického náboje dle 

směrnice ATEX

- Při zvýšené mechanické zátěži, odsávání 

a vedení agresivních médií, explozivních 

plynů a par, odsávací zařízení, nízkotlaká 

oblast, přívod a odvod vzduchu v zóně 

ochrany před explozí*

Odsávací a foukací  
hadice z VITON®  
potažená polyesterovou 
tkaninou, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
≤104 Ohm

Master-Clip VITON© EL

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900

Barva: vnější stěna červená, 

vnitřní stěna černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-25 °C do +210 °C

krátkodobě do +240 °C

Oblasti použití
- Odsávání agresivních médií v oblasti 

 středně vysokých teplot, nízkotlaká 

 oblast, chemická zařízení, odsávání 

 barevné mlhoviny

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +210 °C

Master-Clip VITON©
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Zakázková výroba
DN 38 – DN 900 

Barva: uvnitř bílá, zvenku černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 25 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +175 °C 

krátkodobě do +190 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost

- Odsávání agresivních plynů a par v riziko-

vých zónách, z chemických zařízení, 

 v oblasti:

- Lakování

- Zpracování dřeva

- Farmacie a papírenství

- Odsávání rozpouštědel

- Oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +175 °C

Master-Clip PTFE H

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900 

Barva: uvnitř bílá, zvenku černá 

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-70 °C do +250 °C 

krátkodobě do +270 °C

Oblasti použití
- Odsávání agresivních médií, rozpouštědel, 

chemických zařízení, odsávání mlhoviny 

z barev

- Lakování

- Zpracování dřeva

- Farmacie a papírenství

- Odsávání rozpouštědel

- Oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +250 °C

Master-Clip PTFE S

Chemicky odolné hadice

Zakázková výroba
DN 38 – DN 900 

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 20 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +175 °C 

krátkodobě do +190 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par v riziko-

vých zónách, z chemických zařízení 

- Lakování

- Zpracování dřeva

- Farmacie a papírenství

- Odsávání rozpouštědel

- Oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +175 °C, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
< 106 Ohm

Master-Clip PTFE H-EL

Zakázková výroba
DN 55 – DN 900

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-150 °C do +280 °C 

krátkodobě do +300 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par v riziko-

vých zónách, z chemických zařízení

- Lakování

- Zpracování dřeva

- Farmacie a papírenství

- Odsávání rozpouštědel

- Oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +280 °C, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor
<106 Ohm

Master-Clip PTFE EL

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900 

Barva: černá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 10 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-70 °C do +250 °C 

krátkodobě do +270 °C

Oblasti použití
- Rizikové oblasti, ve kterých je požadována 

elektrická vodivost dle TRBS

- Odsávání agresivních plynů a par v riziko-

vých zónách, z chemických zařízení

- Lakování

- Zpracování dřeva

- Farmacie a papírenství

- Odsávání rozpouštědel

- Oblasti nízkého tlaku

Odsávací a foukací 
hadice pro agresivní 
média do +250 °C, 
elektricky vodivá,
povrchový odpor 
< 106 Ohm

Master-Clip PTFE S-EL
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Chemicky odolné hadice

Zakázková výroba
DN 50 – DN 900

Barva: vnitřní stěna žlutozlatá, 

vnější stěna bílá

Skladové délky: viz internet

Výrobní délka: až 15 m

podle DN

Teplotní oblasti použití
-260 °C do +400 °C

Oblasti použití
- Vedení odpadních plynů v oblasti nízkého 

tlaku a podtlaku, stavba vozidel a motorů, 

odsávání výfukových plynů u testovacích 

zařízení v automobilovém průmyslu, odsává-

ní agresivních plynů při vysokých teplotách

Hadice pro střední 
a vysoké teploty 
do +400 °C, 
výborná chemická 
odolnost

Master-Clip KAPTON©
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Zvláštní konstrukce na ochranu proti ztrátám teploty 
pro použití v nejrůznějších průmyslových oborech

Řešení šitá 
zákazníkovi na míru 

Zakázková výroba
DN: na vyžádání

Výrobní délka: 3 m

Teplotní oblasti použití
závisí na použitém materiálu

Oblasti použití
- Použití při transportu médií, u nichž má 

vnitřní výstelka zabránit kontaktu dopravo-

vaného média s vnější hadicovou stěnou. 

- Odsávání spalin za kondenzace vody, odsá-

vání spalin pří svařování za zvýšeného jiskře-

ní, prosévací technika, překladní technika

Vícevrstvá hadice 
s vnitřní „šupinovou“ 
výstelkou

Master-Clip šupinová hadice

Zakázková výroba
DN: na vyžádání

Výrobní délka: až 5 m

Teplotní oblasti použití
závisí na použitém materiálu

Oblasti použití
- Klimatizační technika a vzduchotechnika, 

tepelná izolace zdrojů energie

- Strojírenství

- Výroba vozidel

Vícevrstvá hadice - 
kombinace individuál-
ních navržených vrstev 
izolací

Thermo a izolující hadice

Zakázková výroba
DN: na vyžádání

Výrobní délka: 3 m

Teplotní oblasti použití
závisí na použitém materiálu

Oblasti použití
- Odsávání plynných médií s ohledem na 

zvláštní požadavky na vnitřní a vnější vrstvu 

hadice

Speciální hadicová 
konstrukce,
vícevrstvá kombinace 
tkaniny nebo fólie 
standardních hadico-
vých konstrukcí 
Master-Clip

Vícevrstvá Clip speciální hadice

Zakázková výroba
DN: na vyžádání

Výrobní délky: 3 m

Teplotní oblasti použití
závisí na použitém materiálu

Oblasti použití
- Téměř neomezené aplikace v oblasti 

 ovzduší

- Odsávání plynů a spalin

Kombinace
různé Clip materiály

Master-Clip Combo

10
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11
Vyhřívané hadice s integrovanou regulací/omezením 
teploty pro použití v průmyslových procesech, 
automatizaci a strojírenství

Elektricky 
vyhřívané hadice 

Teplotní oblasti použití
vnější oplet z mechanické stabilní 

PA tkaniny nebo aramid tkaniny

PTFE hladká hadice a všechna 

tlakově zesílená provedení do 

+220 °C

kovový oplet pro teploty do 

+300°C

Oblasti použití
- Ochrana proti zamrznutí, udržování teploty 

 a zvyšování teploty pro plyny, granuláty 

 a kapaliny různých viskozit v teplotních 

oblastech od -190°C do +200°C

- Zvlášť vhodné pro vysokodynamické

 aplikace, např. lakovací robot nebo

 Bitumen Patcher

Elektricky vyhřívaný 
hadicový systém 
pro aplikace do teploty 
média +200 °C

Templine® vyhřívané hadice

Teplotní oblasti použití
vnější oplet z mechanické stabilní 

PA tkaniny nebo aramid tkaniny

PTFE hladká hadice a všechna 

tlakově zesílená provedení do 

+220 °C

kovový oplet pro teploty do 

+300°C

Oblasti použití
- Udržování teploty a zvyšování teploty pro 

plyny, granuláty a kapaliny různých viskozit 

v teplotních oblastech od -190°C do +200°C

- Vhodná pro jednodušší aplikace,

 např. ochrana proti zamrznutí

Elektricky vyhřívaný 
hadicový systém 
pro aplikace do teploty 
média +200 °C

Templine® Basic

Teplotní oblasti použití
vnější oplet z mechanické stabilní 

PA tkaniny nebo aramid tkaniny

PTFE hladká hadice a všechna 

tlakově zesílená provedení do 

+220 °C

kovový oplet pro teploty do 

+300°C

Oblasti použití
- Udržování teploty a zvyšování teploty pro 

plyny, granuláty a kapaliny různých viskozit 

v teplotních oblastech od -190°C do +200°C

- Použitelný jako svazek více vyhřívaných

 hadic

- Použitelný v oblasti techniky pro povrchové

 úpravy a technické analýzy

Elektricky vyhřívaný 
hadicový systém
s vyměnitelnou
vnitřní hadičkou

Templine® VARIO
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Inovační ochrana proti opotřebení pro kolena a trubky

Kolena a trubky s PU 
opláštěním

Master-PROTECT montážní set: Standardně dodávané
DN 50 - DN 200

Tlakové stupně PN 6 - PN 10/16

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +80 °C*

krátkodobě až +110 °C*

Kompatibilní systém pro všechna stávající zařízení
Master-PROTECT kolena mohou být zasazena do již existujících 
zařízení, bez toho, aby musela být zařízení konstrukčně upravena.

Bezproblémová náhrada:
trubková kolena velkého poloměru ohybu běžná kolena odolná 

otěru

Standardně dodávané
DN 50 – DN 200

Barva vnitřní výplně: přírodní 

béžová 

Tlakové stupně PN 6 – PN 10/16

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +80 °C

krátkodobě až +110 °C

Oblasti použití
- Pneumatická dopravní zařízení

Koleno s PU vnitřním 
opláštěním

Master-PROTECT© trubka

Standardně dodávané
DN 50 – DN 200

Barva vnitřní výplně: přírodní 

béžová

Tlakové stupně PN 6 – PN 10/16

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +80 °C

krátkodobě až +110 °C

Oblasti použití
- Pneumatická dopravní zařízení

Koleno s PU vnitřním 
opláštěním

Master-PROTECT©

trubkové koleno

12

Master-PROTECT© montážní set Oblasti použití
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13.1
Řešení spojení pro téměř každý případ použití 
od standardních provedení po vývoj řešení speciálně 
šitého zákazníkovi na míru

Spojovací 
a propojovací technika: spony

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 35/44 mm až 

500/520 mm

Pásek spony, můstek a pouzdro 

z oceli.

V případě poptávky:

v provedení z ušlechtilé oceli

Oblasti použití
- Speciální spona pro upevnění lehkých 

a středně těžkých hadic s pravotočivou 

spirálou jako např.: Flamex, Master-PUR 

Trivolution, Mater-PVC a Master-SANTO

Speciální spona pro 
hadice s pravotočivou 
spirálou

Master-Grip hadicová spona, 
štroubovatelná

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 75/82 mm až 

500/507 mm

Pásek spony, můstek a zámek 

z ušlechtilé oceli 1.4301.

Oblasti použití
- Speciální hadicové spony pro upevnění 

všech typů hadic ze série Master-Clip 

 na mobilní i stacionární zařízení
Speciální hadicová 
spona pro Master-Clip 
hadice

Clip-Grip hadicová rychlospona

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 40/60 mm až 

900/920 mm

Pásek spony, můstek a pouzdro 

z oceli.

V případě poptávky:

v provedení z ušlechtilé oceli

Oblasti použití
- Speciální hadicové spony pro upevnění 

všech typů hadic ze série Master-Clip 

 na mobilní i stacionární zařízení
Speciální hadicová 
spona pro Master-Clip 
hadice

Clip-Grip hadicová spona, 
šroubovatelná
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Standardně dodávané
Rozsah upínání: 75/82 mm až 

500/507 mm

Pásek spony, můstek a uzávěr 

z ušlechtilé oceli 1.4301.

Oblasti použití
- Speciální spona pro upevnění lehkých 

a středně těžkých hadic s pravotočivou 

spirálou jako např.: Flamex, Master-PUR 

Trivolution, Mater-PVC a Master-SANTO

Speciální spona 
pro hadice 
s pravotočivou spirálou

Master-Grip rychlospona

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 32/35 mm až 

500/518 mm

Pásek spony a šroub z pozinko-

vané oceli

Oblasti použití
- Upevnění středně těžkých a těžkých spirálo-

vých hadic na napojovací hrdla u mobilních 

i stacionárních zařízení
Širokopásová upínací 
spona

Hadicová spona se svorníkem

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 25/40 mm až 

500/520 mm

Pásek spony a pouzdro šroubení 

z oceli.

V případě poptávky:

v provedení z ušlechtilé oceli

Oblasti použití
- Upevnění lehkých spirálových hadic 

na napojovací hrdla u mobilních 

 i stacionárních zařízení
Hadicová spona 
pro univerzální použití

Šneková hadicová spona

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 75/82 mm až 

500/507 mm

Pásek spony, můstek a zámek 

z ušlechtilé oceli 1.4301.

V případě poptávky:

v provedení z ušlechtilé oceli

Oblasti použití
- Speciální hadicové spony pro upevnění 

 hadic Carflex Super a Master-PUR STEP 

 na mobilní i stacionární zařízení

Pro hadice typu Carflex 
Super a Master-PUR 
STEP

Car-Grip rychlospona

Standardně dodávané
Rozsah upínání: 50/70 mm až 

250/270 mm

Pásek spony, můstek a pouzdro 

z oceli.

V případě poptávky:

v provedení z ušlechtilé oceli

Oblasti použití
- Speciální hadicové spony pro upevnění 

hadic Carflex Super a Master-PUR STEP 

na mobilní i stacionární zařízení

Speciální hadicová 
spona pro hadice typu 
Carflex Super 
a Master-PUR STEP

Car-Grip hadicová spona,
šroubovatelná

Spojovací a propojovací články: spony
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Standardně dodávané
Rozsah upínání: 31/37 mm až 

246/266 mm

Oblasti použití
- Speciální spona pro upevnění lehkých 

a středně těžkých hadic s pravotočivou spi-

rálou jako např.: Flamex B-se, Flamex B-F se, 

Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, 

Mater-PVC a Master-SANTO

- Páska, můstek a uzávěr z nerezového drátu 

1.4301

Speciální spona 
pro hadice 
s pravotočivou spirálou

Master-Grip spona ze zdvojené-
ho drátu, šroubovatelná

Standardně dodávané
viz internet 

Oblasti použití
- Armatura pro pevná, tekutá a plynná média

 v potravinářském, farmaceutickém 

 a chemickém průmyslu

- Vytvoří těsné spoje pro tekutiny

- Bez pachů a bez chuti

- Lze sterilizovat horkou párou

- Dobrá chemická odolnost

- Vysoká pevnost v tahu

Používá se pro napojení
ke strojům a potrubním 
rozvodům

Combiflex Clampverbindung 
Gelenkklemm

Standardně dodávané
viz internet 

Oblasti použití
- Rychlospojka pro Combiflex PU kuželové 

příruby na: ocelové trubky s kuželovou 

 přírubou, koena s kuželovou přírubou, 

 redukce s kuželovou přírubou nebo 

 nátrubky s kuželovou přírubou

Pro kuželovou přírubu 
dle DIN 3016

Rychloupínací spona
pro kuželovou přírubu

Spojovací a propojovací články: spony
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Standardně dodávané
DN 50 – DN 250

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Rychlospojný systém pro všechny 

 Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR 

SH a Master-PUR HX hadice

- Šroubovatelný nebo pevně montovaný

 (zalitý)

dle DIN 3016

S hladkým přechodem 
mezi hadicí a přírubou

Spojení bez zúžení 
profilu

Combiflex PU kuželová příruba

Standardně dodávané
DN 50 – DN 200

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Napevno litý rychlospojný systém pro 

všechny Master-PUR Food hadice  

- Povoleno pro přímý kontakt s potravinami

dle DIN 3016

S hladkým přechodem 
mezi hadicí a přírubou

Combiflex PU kuželová příruba
Food

Standardně dodávané
DN 50 – DN 300

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Našroubovatelná PU příruba pro všechny  

Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR 

SH a Master-PUR HX typy hadic 

- Šroubovatelný nebo pevně montovaný

 (zalitý)

pro protikus dle DIN 
2632/ DIN 2633

S hladkým přechodem 
mezi hadicí a přírubou

Combiflex PU pevná příruba

Řešení spojení pro téměř každý případ použití 
od standardních provedení po vývoj řešení speciálně 
šitého zákazníkovi na míru

Spojovací 
a propojovací technika: spoje z umělé hmoty

13,2
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Spojovací a propojovací technika: spoje z umělé hmoty

Standardně dodávané
DN 50 – DN 300

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C až +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- PU příruba pro všechny typy hadic 

 Master-PUR L, Master-PUR H 

 a Master-PUR HX

- Možnost našroubování nebo pevného 

 namontování

pro protipříruby podle 
DIN 2632/DIN 2632

Combiflex PU otočná příruba

Standardně dodávané
DN 50 – DN 204

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Pevně litá PU příruba pro všechny 

 Master-PUR Inline typy hadic a Master-PUR

 Performance hadicové systémy
pro protikus dle DIN 
2632/ DIN 2633/ DIN 
2673

S lícujícím čelním 
připojením hadice

Combiflex PU pevná příruba 
Inline / Performance

Standardně dodávané
DN 50 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Pevně litá PU příruba pro všechny 

 Master-PUR Food typy hadic 

- Schváleno pro přímý kontakt s potravinami

pro protikus dle DIN 
2633

S hladkým přechodem 
mezi hadicí a přírubou

Povoleno pro přímý 
kontakt s potravinami

Combiflex PU pevná příruba 
Food

Standardně dodávané
DN 50 – DN 204

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Napevno litá PU jednotka s otočnou příru-

bou pro všechny Master-PUR Inline typy 

hadic a Master-PUR Performance hadicové 

systémy

pro protikus dle DIN 
2632/ DIN 2633/ DIN 
2673

S lícujícím čelním 
připojením hadice

Combiflex PU otočná příruba 
Inline / Performance

Standardně dodávané
DN 50 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Napevno litá PU jednotka s otočnou příru-

bou pro všechny Master-PUR Food hadice.  

- Schváleno pro přímý kontakt s potravinami

pro protikus dle DIN 
2633

S hladkým přechodem 
mezi hadicí a přírubou

Combiflex PU otočná příruba 
Food
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Standardně dodávané
DN 200, 225, 250, 280 a 400

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Spojka bez spirály pro všechny hadice 

Streetmaster, pro nepropustnou montážPevně litá

Streetmaster-mufna

Standardně dodávané
DN 32 – DN 70

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Speciální objímka se závitem pro 

 Master-PUR L/H a Master-PVC L/H hadice, 

průmyslové vysavače, odsávací a dmýchací 

zařízení, transportní zařízení

Elektricky vodivá 
≤104 Ohm

PU objímka se závitem

Standardně dodávané
DN 32 – DN 300

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Speciální spojka pro všechny typy hadic  

Master-PUR L a Master-PUR H 

- K našroubování nebo pevné montáži

PU koncová spojka 
pro Master-PUR hadice

Combiflex PU mufna

Spojovací a propojovací technika: spoje z umělé hmoty

Standardně dodávané
DN 50 – DN 150

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Našroubovatelné hadicové hrdlo pro násle-

dující hadicové typy: Master-PUR L, 

 Master-PUR H, Master-PUR SH, 

 Master PUR HX

dle DIN ISO 228

Combiflex PU – závitové hrdlo

Standardně dodávané
DN 50 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Pevně ulité závitové hrdlo pro všechny  

Master-PUR Food hadice

- Povoleno pro přímý kontakt s potravinami

dle DIN ISO 228 – lité 

Combiflex PU – závitové hrdlo 
Food
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Standardně dodávané
DN 32 – DN 300

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Speciální spojka pro všechny typy hadic 

Master-PUR L a Master-PUR H 

- K našroubování nebo pevné montáži

PU koncová spojka 
pro Master-PUR hadice 
na nátrubek dle DIN 
2448/DIN 2458

Combiflex PU mufna V

Standardně dodávané
DN 25 - DN 100

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Našroubovatelná hadicová spojka 

 mj. pro následující typy hadic: 

 Master-PUR L a Master-PVC L, 

 Master PUR H, Master PVC H

Šroubovací PU 
hadicová spojka 
pro hadice Master-PUR 
L a H

Combiflex PU 
hadicová spojka 

Standardně dodávané
DN 32 - DN 50

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
0°C do +70°C

Oblasti použití
- Průmyslové vysavače

- Sací a ventilační jednotky

- Dopravníkové jednotky

Speciální spojka 
pro hadice Master-VAC

Mufna pro Master-VAC

Standardně dodávané
DN 38 – DN 204

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Rozmanité možnosti použití pro spirálové 

hadice z hadicového programu Masterflex 

AG při využití hadicových manžet

dle DIN EN 14420-3

PU hadicová manžeta

Spojovací a propojovací technika: spoje z umělé hmoty

Standardně dodávané
DN 25 - DN 102

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
0°C do +70°C

Oblasti použití
- Průmyslové vysavače

- Sací a ventilační jednotky

- Dopravníkové jednotky

- K našroubování na hadici Master-PVC-Flex

Speciální spojka 
pro hadice 
Master-PVC-Flex

 Mufna pro Master-PVC- Flex

TOP TIP:  
K dostání také jako 
elektro-vodivá EL verze!
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Spojovací a propojovací technika: spoje z umělé hmoty

Standardně dodávané
Oblast smrštění: 54/18 mm až 

DN 375/265 mm

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-55 °C až +110 °C

Oblasti použití
- Těsné spojení, eventuelně upevnění 

 spirálových hadic na napojovací hrdlo

Tepelně smrštitelná objímka
Jednoduché spojení
a utěsnění hadic 
a koncovek
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Standardně dodávané
DN 50 – DN 250

Oblasti použití
- Rychlospojka pro Combiflex PU kuželové 

příruby na: ocelové trubky s kuželovou 

 přírubou, kolena s kuželovou přírubou, 

 redukce s kuželovou přírubou nebo 

 nátrubky s kuželovou přírubou

Pro kuželovou přírubu 
dle DIN 3016

Rychloupínací spona
pro kuželovou přírubu

Standardně dodávané
DN 50 – DN 250

Oblasti použití
- Rychlospojka pro hadice a: Combiflex PU 

kuželové příruby, ocelové trubky s kuželo-

vou přírubou, kolena s kuželovou přírubou 

nebo redukce s kuželovou přírubou

S odvoláním 
na DIN 3016

Kovový nátrubek s kuželovou 
přírubou

Standardně dodávané
DN 50 – DN 250

Oblasti použití
- Pro rychlé spoje kuželových přírub 

 Combiflex PU s ocelovými trubkami, koleny, 

redukcemi, kovovými hrdly, stroji

V souladu s DIN 3016

Svařovaná kuželová příruba

13.3
Řešení spojení pro téměř každý případ použití 
od standardních provedení po vývoj řešení speciálně 
šitého zákazníkovi na míru

Spojovací 
a propojovací technika: kovové spoje
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Standardně dodávané
DN 25 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- PU závitová spojka k upevnění armatur 

k Master PUR Foood hadicím pro pevná, 

kapalná a plynná média v potravinářském 

průmyslu, farmaceutickém a chemickém 

průmyslu 

- Vhodné pro připojení ke strojům 

 a trubkovému vedení

- Povoleno pro přímý kontakt s potravinami

S vnějším závitem 
dle DIN ISO 228 – lité
- zalévaná, 
potravinářsky 
nezávadný polyuretan 
dle EU 10/2011

Combiflex VA hrdlo závitu Food

Standardně dodávané
DN 32 – DN 150

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Armatura pro pevná, kapalná a plynná 

 média v potravinářském, farmaceutickém 

 a chemickém průmyslu

- Vhodné pro napojení na stroje a potrubní 

rozvody

dle DIN EN 32676 - 
zalévaná

Combiflex Clampverbindung 
Klemmstutzen 

Standardně dodávané
Přípoje DS 32 – DS 150

Oblasti použití
- Armatura pro pevná, kapalná a plynná 

 média v potravinářském, farmaceutickém 

 a chemickém průmyslu 

- Používá se k připojování strojů a potrubí

Pro svěrné spoje podle 
DIN 32676

Combiflex svěrný spoj 
kloubová svěrka

Standardně dodávané
Přípoje DS 32 – DS 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-25 °C až +120 °C

krátkodobě do +150 °C

Oblasti použití
- Těsnicí kroužky pro pevná, kapalná a plynná 

média v potravinářském, farmaceutickém 

a chemickém průmyslu 

- Používá se k připojování strojů a potrubí

Pro svěrné spoje podle 
DIN 32676

Combiflex svěrný spoj 
těsnicí kroužek

Spojovací a propojovací technika: kovové spoje

Standardně dodávané
DN 25 – DN 150

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C až +90 °C

krátkodobě do +125 °C

Oblasti použití
- Závitové připojení k upevnění armatur 

 u hadic Master-PUR L, Master-PUR H 

 a Master-PUR HX

S vnějším závitem 
podle DIN ISO 228 - lité

Combiflex kovové 
závitové hrdlo
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Standardně dodávané
DN 32 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Armatura pro pevná, kapalná a plynná 

 média v potravinářském průmyslu, 

 farmaceutickém a chemickém průmyslu 

- Vhodné pro připojení ke strojům 

 a trubkovému vedení

Závitové hrdlo 
dle DIN 11851 – lité – 
Povoleno pro přímý 
kontakt s potravinami
dle EU 10/2011

Combiflex sešroubení trubek
na mléko

Spojovací a propojovací technika: kovové spoje

Standardně dodávané
DN 38 – DN 200

Oblasti použití
- Rozmanité možnosti použití pro spirálové 

hadice z hadicového programu Masterflex 

AG při využití hadicových manžet

dle DIN EN 14420-3

Klemová hadicová spona, 
sešroubovaná

Standardně dodávané
DN 38 - DN 204

Barva: černá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Rozmanité možnosti použití pro spirálové 

hadice z hadicového programu Masterflex 

AG při využití hadicových manžet

dle DIN EN 14420-3

PU hadicová manžeta

Standardně dodávané
DN 32 – DN 150

Barva: bílá

Teplotní oblasti použití
-40 °C do +90 °C

krátkodobě až +125 °C

Oblasti použití
- Armatura pro pevná, kapalná a plynná 

 média v potravinářském průmyslu, 

 farmaceutickém a chemickém průmyslu

- Vhodné pro připojení ke strojům 

 a trubkovému vedení

Kuželový nátrubek 
s drážkovanou maticí 
dle DIN 11851
- litý – 
Povoleno pro přímý 
kontakt s potravinami
dle EU 10/2011

Combiflex sešroubení trubek
na mléko

Standardně dodávané
DS 32 – DS 150

Barva: modrá

Teplotní oblasti použití
-25 °C do +120 °C

krátkodobě až +150 °C

Oblasti použití
- Těsnící kroužky pro pevná, kapalná a plynná 

média v potravinářském, farmaceutickém 

a chemickém průmyslu 

- K použití u připojení ke strojům 

 a trubkovému vedení

Těsnící kroužky 
pro hrdlo závitu 
dle 11851

Combiflex sešroubení trubek 
na mléko
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Standardně dodávané
DN 50 mm až DN 900 mm

Oblasti použití
- Prodlužování, napojování a spojování 

 lehkých až středně těžkých hadic
Spojka z plechu 
pro lehké a středně 
těžké hadice

Hadicová spojka

Standardně dodávané
DN 80/50 mm až DN 300/250 

mm

Oblasti použití
- Prodlužování, napojování a spojování 

 lehkých až středně těžkých hadicSymetrická hadicová 
redukce pro lehké 
a středně těžké hadice

Hadicová redukce

Spojovací a propojovací technika: kovové spoje

Technické změny a chyby vyhrazeny
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Poznámky:
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MASTERFLEX Česko s.r.o.
Průmyslová 917
34815 Planá, Česká republika
Tel.  +420 374 629 469 
Fax +420 374 631 031
E-mail: odbyt@masterflex-cesko.cz
www.MasterflexGroup.com

A MASTERFLEX GROUP COMPANY

Verze 05/2018
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Podrobné technické informace ke zde uvedeným výrobkům najdete na naší domovské 
stránce www.MasterflexGroup.com


