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Gyors
és

biztonságos megoldást

keres korszerű közműhálózatok, hegeszthető 
műanyag csövek és rendszerelemek legjobb 

ár-érték arányú megvalósításához? 

Válassza a közmű- és ipari rendszerek 
üzembiztos és költséghatékony 

műanyaghegesztéseinek szakértőjét!

Telefon: (06-1) 252-0232 | 251-2096 | 289-0075 
Mobil: +36 20 457 7055 | +36 20 559 3927

1239 Budapest, Ócsai út 6. 
E-mail: vorsas@vorsas.hu 

www.vorsas.hu



ANYAG 

Csőidomok, egyedi 
szerelvények 

Saját gyártású és képviseletként 
forgalmazott 

fröccsöntött vagy konfekcionált 
hegeszthető műanyag (PE, PP, PVC, PVDF) 

idomok 
széles típus- és méterválasztékkal. 

ESZKÖZ 
Hegesztőgépek, 

szerszámok 
Hegesztéstechnikai berendezések és 

eszközök műanyag csövek és lemezek 
felhasználóinak, 

hevítőelemes, fűtőszálas és hozaganyagos 
hegesztéséhez, széles alkalmazási- és 

méretválasztékban, felkészült 
szervizháttérrel. 

SZEMÉLYZET
Különleges helyszíni

hegesztések kivi-
telezése  

Nagy múltú gyakorlattal rendelkező, 
számos eljárásban minősített

(hevítőelemes, 
fűtőszálas, hozaganyagos) szakember-

ek 

SZEMÉLYZET+
Professzionális

műanyaghegeszető 
szakemberek képzése   

A Magyar Hegesztéstechnikai és
Anyagvizsgálati Egyesülés által tanúsított 

képzőhelyként minősített cső- és
lemezhegesztőket képzünk.  



1975 ÓTA GYARAPODÓ SZAKÉRTELEMMEL 
AZ ÜGYFELEINK KISZOLGÁLÁSÁÉRT

- Gyors megoldásra van szüksége, de nem kap megfelelő műszaki segítséget a 
beszállítóitól?  

- A márkaképviseletek nem veszik �gyelembe az Ön hosszú távú érdekeit? 

- Nem pontosan azt a terméket, eszközt vagy információt bocsátják a rendelkezésére, 
amire valóban szüksége van ahhoz, hogy kifogástalan munkát végezhessen és 
garantálni tudja a műszakilag is makulátlan végeredményt? 

- Folyamatosan késik a műszaki átvétel időpontja, vagy már lezajlott, de sikertelenül? 

- A földgáz-, ivóvíz-, csatorna vagy ipari hálózatok üzemelő vezetékein jelentkező 
meghibásodások, üzemzavarok és az ezzel járó anyagi veszteségek egyre nehezebben 
megoldható feladatot jelentenek az Ön számára? 

Vessen véget egy csapásra a nem megfelelő tájékoztatásból, a szakmai és 
háttértámogatás hiányából, továbbá a korlátozott termék- és                          
eszközkínálatból eredő, hosszú távon egyre költségesebbé váló               
problémáknak!

Önnek a beszállítóktól független, ár-érték-idő síkon a legkedvezőbb,
maximálisan szakszerű és biztonságosan kivitelezhető, hosszú távon is az Ön 

érdekeit szolgáló megoldásra van szüksége, a korszerű közműhálózatok és 
hegesztéssel készülő ipari műanyagtermékek gördülékeny felhasználásának 

megvalósításához. 

ANYAG-ESZKÖZ-SZEMÉLYZET+KÉPZÉS

A Vörsas Kft. az összes fontos, végcélt befolyásoló területen olyan   
használható termékekkel, eszközökkel, tudással és szakmai 
háttértámogatással rendelkezik, amire szüksége van a sikeres beruházás 
érdekében!  

Önnek elengedhetetlenül fontos a gyorsaság, a biztonság és
költséghatékonyság a közmű- és ipari csőhálózatok, illetve a hegesztéssel 

készített műszaki  műanyag termékek kivitelezésekor?
Akkor ez a katalógus épp Önnek készült!  

Lapozzon tovább és fedezze fel, milyen területeken lehetünk a segítségére!



MILYEN TÍPUSÚ ÉS MÉRETŰ IDOMOKAT 
GYÁRTUNK? 

 - hevítőelemes tokos hegesztésű összekötők 

 - iránytörések, elágazások 

 - fűtőszálas karmantyúkkal, vagy hevítőelemes tompahegesztéssel beépíthető 
hosszú csővégződésű idomok Ø 20-160-as méretig 

 - PE-acél összekötő idomok Ø 20-110 / 1/2” - 4” méretig 

Kellő méret- és alakválasztékkal, nagyüzemi módon a következő termékeket állítjuk 
elő egyedi megrendelések alapján: 

 - általános és a szabványostól eltérő szöget bezáró idomokat 

 - szűkítőket és leágazókat PE, PP, PVDF csövekből, Ø 630-as méretig 

A földgáz és ivóvíz ágazatban alkalmazott fröccsöntéssel készülő, 
sorozatgyártott termékeink között Ön is megtalálja, amire szüksége van.

Saját gyártású polietilén (PE100) anyagú termékeink:  

Ön tudta, hogy az NKM Földgázhálózati Kft. is VÖRSAS csőidomok 
segítségével juttatja el a földgázt a fogyasztókhoz? 



A MOTTÓNK:
ANYAG-ESZKÖZ-SZEMÉLYZET+KÉPZÉS 

Hazánkban egyedülálló módon és színvonalon biztosítjuk Önnek a közműipari 
rendszerek kiépítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, szakképzett 
személyzetet és igény esetén az oktatást is.
MILYEN TÍPUSÚ ÉS MÉRETŰ IDOMOKAT VÁSÁROLHAT MÉG NÁLUNK? 

Az általunk gyártott és forgalmazott hegeszthető műanyag csövek és idomok 
palettája óriási. Az olasz NUPI és a német Bänninger sorozatgyártott PE, PP, PVDF, 
PVC termékek hivatalos magyarországi forgalmazása mellett a piac többi 
szereplőjének termékkínálatát is lefedve, az egy-egy gyártóra korlátozott 
képviseletekkel ellentétben, valóban gyártmányfüggetlen és                   
utánozhatatlanul magas színvonalú csőidom kínálatot tudunk biztosítani.

Ön tehát minden esetben garantáltan a feladatához szükséges anyagot,    
eszközt, szolgáltatást vagy segítségnyújtást kapja, kiváló minőségben a 
lehető legrövidebb időn belül és a legkedvezőbb áron. Ha a termék, amire 
szüksége van, mégsem elérhető, egyedi gyártás részlegünk rövid határidővel 
elkészíti Önnek.



MILYEN HEGESZTÉSI FELADATOKHOZ 
TALÁL MEGOLDÁST NÁLUNK? 

A magas minőséget garantáló  
nyugat-európai gyártók, a német 
HÜRNER és az olasz RITMO 
képviseleteként és márkaszervizeként, 
kínálatunkban a leggyakrabban 
alkalmazott hevítőelemes tokos, 
tompa és nyereg, valamint fűtőszálas 
tokos és nyereg műanyagcső- 
hegesztésekhez találhatja meg az Ön 
számára legideálisabb eszközöket.
Az általunk ajánlott termékeket piaci 
megjelenésük előtt, saját                
kivitelezési csoportunk teszteli. 

Valós felhasználási tapasztalatainkat 
megosztva segítünk kiválasztani Önnek 
a legoptimálisabb megoldást.

Műanyaglemezek hegesztéséhez a 
német WEGENER cég képviseleteként 
és márkaszervizeként, tartályok, 
medencék, szigetelések készítéséhez 
szükséges eszközök, hevítőelemes, 
extruderes, forrógázas eljárások 
berendezései és hevítőékes 
fóliahegesztők találhatóak meg 
kínálatunkban. 

Ön tudta, hogy a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. is használ-
ja az általunk biztosított berendezéseket és az eszközöket? 

Termékeink valamennyi hegeszthető műanyag (PE, PP, PVC, PVDF, stb.) 
felhasználására megoldást jelentenek. 

Márkaszervizünk a javítási és karbantartási feladatok mellett érintésvédelmi és funk-
cionális megfelelőségi vizsgálatokat is végez.



A MOTTÓNK:
ANYAG-ESZKÖZ-SZEMÉLYZET+KÉPZÉS 

MILYEN SPECIÁLIS
HELYSZÍNI

HEGESZTÉSEKET
BÍZHAT RÁNK?

Bármilyen hegeszthető műanyag: PE, PP, PVDF, PVC, PE-Xa 
stb. megmunkálásában segítünk kompromisszummentes 
megoldást találni!  

Csővezetékek kivitelezése

 - Közműrendszerek, ivóvíz-, csatorna-, földgáz nyomócső 
hálózatok építése; 
 - Ipari csőrendszerek, üzemek technológiai csővezetékei, 
tűzivíz rendszerek megvalósítása; 
 - Labdarúgó pályák és jégpályák fűtő- és hűtő vezetékei; 

Tartályok, tárolók, tározók, szigetelések, egyedi 
műanyagtermékek 

 - Víztározók mederszigetelése és hulladéklerakók vízzáró 
szigetelése lemezhegesztési technológiákkal; 
 - artályok, tárolók, egyedi termékek műanyaglemezből; 

MIÉRT KIVÉTELES A 
NÁLUNK ELÉRHETŐ 

MINŐSÍTETT 
MŰANYAHEGESZTŐI 

KÉPZÉSRENDSZER? 

Az elméleti és gyakorlati oktatók azonnal alkalmazható, 
friss gyakorlati tudást és a saját, valós fejlesztési, üze-
meltetési és kivitelezési tevékenységük során szerzett, 
évtizedes tapasztalatokat adják át a hallgatóknak. 

Az MHtE (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati 
Egyesülés) minősítési eljárásrendjét alkalmazva 
naprakész szaktudással és a felelősségteljes munkához 
elengedhetetlenül szükséges alapkövetelmények 
ismeretével ruházzuk fel a minősítési tanúsítást szerző 
műanyaghegesztőket.



NÉZZE MEG, HOGY ÖN VAGY MUNKATÁRSAI 
IDEÁLIS JELÖLTEK-E!

A műanyaghegesztői képzésünkre sikeresen jelentkezhet, amennyiben: 

    - a 18. életévét betöltötte; 

    - érvényes orvosi alkalmassági igazolással; 

    - 2 éves műanyaghegesztői gyakorlattal; 

    - és hegesztésre jogosító szakmai képesítéssel rendelkezik. 

Amiről tanulni fog: 

   - 5 + 3 nap (egymást követő munkanapok) műanyag* csövek hevítőelemes tokos, 
tompa, nyereg hegesztése, valamint fűtőszálas tokos és nyereg hegesztése 

    - 5 + 2 nap (egymást követő munkanapok) műanyag* lemezek hozaganyagos, 
forrógázas és hevítőékes hegesztése 

  - 5+5 nap (egymást követő munkanapok) a fenti két lehetőséget magába foglaló 
csomag. 

Minden képzési modul utolsó napján az MHtE vizsgabiztosa vizsgáztatja a                  
résztvevőket elméletből és gyakorlatból. 

További információért vegye fel a kapcsolatot Pető László képzésvezetővel! 
Mobil: +36 +36 30 641 6826 | E-mail: kepzes@vorsas.hu 

Sikeres vizsgát tettek már nálunk: a vízi-, illetve a földgáz közműhálózat üzemeltetők és a 
kivitelezőik szakemberei, az ipari rendszereken dolgozó szakemberek és a Paksi Atomerőmű   
munkatársai is. 

A VÖRSAS Kft. hazánkban egyedülálló módon és színvonalon biztosítja Önnek 
a közműipari rendszerek kiépítéséhez szükséges anyagot, eszközöket,           
szakképzett személyzetet és igény esetén a teljes műszaki ismeret átadását is. 

További információért vegye fel a kapcsolatot velünk: 

Telefon: (06-1) 252-0232 | 251-2096 | 289-0075
Mobil: +36 20 457 7055 | +36 20 559 3927

Cím: 1239 Budapest, Ócsai út 6. 

E-mail: vorsas@vorsas.hu 
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