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Diagonal förstärkning - tekniken:

REHAUs diagonala förstärkning innebär att två 
förstärkande fibrer löper mitt emot varandra över 
det inre slangskiktet med den rätta (neutrala) 
vinkeln på 54° för att uppnå jämvikt i krafterna.  
Avståndet mellan de förstärkta fibrerna och deras 
styrka är avgörande för trycktåligheten.

Rätt vinkel på fibrerna garanterar att slangen 
beter sig neutralt under tryck, exempelvis:

- Ingen förändring i längd
- Ingen förändring i diameter
- Ingen förvrängning
- Ingen snedvridning

Diagonal förstärkning är en garanti för höga 
sprängtrycksvärden och största anledningen till 
att tekniken används inom teknisk slang.
Nöjda kunder är viktiga för oss och därför 
erbjuder vi högsta kvalitet och säkerhet för 
trädgårdsslang med den här 
förstärkningsteknologin.

En annan vanlig förstärkning är nätarmering 
(mesh), men till skillnad ifrån diagonal 
förstärkning ger de vertikala och diagonala 
linjerna inte jämvikt i krafterna.
Det ger en strukturell instabilitet som, när trycket 
stiger, leder till att slangdiametern ökar och 
slangen deformeras och vrider sig längs sin axel. 
Det orsakar en begränsad trycktålighet och 
kortare livslängd.

Will du veta mer detaljerat hur diagonal 
förstärkning fungerar?

Besök websidan nedan: 
www.rehau.com/reinforcement

www.rehau.com/reinforcement

diagonal diagonal

KVALITET HAR EN ANLEDNING
DIAGONAL FÖRSTÄRKNING  - BASEN FÖR 
REHAU'S TRÄDGÅRDSSLANGAR
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Fördelarna med diagonal förstärkning:

- Dimensionell stabilitet och vridstabilitet utmed hela tryckomfånget
- Hög resistens mot deformation, öven vid högt tryck
- Ingen förändring i diameter eller längd, ingen vridning
- Så gott som ingen materiell anstränging
- Lång livscykel

För att uppnå önskat höga sprängtryck flätas fibrerna runt 
slangen i en 54° vinkel.

Se video här: 
www.rehau.com/reinforcement
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TRÄDGÅRDSSLANG 
SELEKTIV BEVATTNING
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PREMIUM 

Teknologi och design i kombination
Autentisk och samtidigt modern, pålitlig och 
exklusiv, kraftfull men elegant: Så kan 
trädgårdsslangen best beskrivas i kategorin 
PREMIUM. De slittåliga slangarna med 
högkvalitetsförstärkning garanterar hög elasticitet 
flexibilitet och smidighet. Slangarna håller sin 
trycktålighet även vid extrema förhållanden.

QUATTROFLEX PLUS

Upplev lysande möjligheter med den guldgula 
intensivt skinande QUATTROFLEX PLUS. Hållbarhet 
och pålitlighet - beprövad kvalitet som har testats 
och bevisats i åratal!
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REHAU BEVATTNING
PROFFS ELLER HOBBY – RÄTT REDSKAP FÖR ALLA

PREMIUM

Intensiv kontinuerlig användning

Tung belastning

Komplexa avancerade trädgårdar

Tex. grus, trä, betong, jord, gräsmatta

Användningsområden:  
Marknadsträdgårdar, byggen, industri, 
kommun, sportarenor

393.indd   2 1/30/14   11:21 AM

diagonal

Den diagonala förstärkningen garanterar utmärkt 
slangkvalitet. Videon förklarar hur diagonal 
förstärkning fungerar:

www.rehau.com/reinforcement

QUATTROFLEX PLUS

- 24-trådars diagonal förstärkning, extremt trycktålig och resistent
mot deformation

- Tjock vägg: ingen vridning eller snedvridning, inget trassel
- Högsta flecibilitet och temperaturtålighet  (–20°C upp till +60°C)
- Väldigt enkel och smidig att hantera
- Välkänd inarbetad produkt
- Klarar intensiv kontinuerlig användning
- Klarar tung belastning

Användningsområden: Marknadsträdgårdar, kommun, sportarenor, 
hobbysektorn

Art. nr. Beskrivning Sprängtryck** vid 20°C
QUATTROFLEX PLUS
62463415524 13 mm (1/2") 20 m rulle 50 bar
62463415534 50 bar13 mm (1/2") 30 m rulle

diagonal

** Vi rekommenderar att en tredjedel av sprängtrycket ovan används som maxtryck i bruk.
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Funktion möter känsla
Tål tung till medium belastning tack vare bekväm 
användning, trycktålighet och flexibilitet. Samtidigt 
erbjuder COMFORT segmentet speciella 
egenskaper som förbättrad glidfunktion. 

SLIDE LINE

SLIDE LINE glider smidigt och flexibelt runt 
gatstenar och drar till sig blickar med sin vackra 
design och unika yttextur.

COMFORT
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SLIDE LINE

- 18-trådars diagonal förstärkning, trycktålig och resistent mot
deformation

- Hög flexibilitet och temperaturresistens (–20°C upp till +60°C)
- Enkel att använda
- Easy-slide-technology-yta för smidigt glid
- Tål intensiv användning
- Klarar håtd till mediumhård användning

Användningsområden: Trädgård, hobby, privata hushåll: 
perfekt för användning tillsammans med slangvagn. 

Art. Nr. Beskrivning Sprängtryck** vid 20°C EAN kod
SLIDE LINE
62463415324 13 mm (1/2") 20 m slang 30 bar 40 07360 359218
62463415334 13 mm (1/2") 30 m slang 30 bar 40 07360 359225

diagonal

COMFORT
TRÄDGÅRDSSLANG

** Vi rekommenderar en tredjedel av ovan nämnda sprängtryck som max användningstryck.
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COMFORT

Intensiv användning

Tung till medeltung belastning

Avancerade trädgårdar

Tex. stenplattor, grus, rabatter

Används inom:  
Hobbysektorn, privata hushåll: 
perfekt tillsammans med slangvagn
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Använd sparsamt det som är dyrbart
Vatten är framtidens blå guld - att använda 
det med samvetsgrannhet är därför viktigt. De 
smart utarbetade systemet hjälper till att spara 
vatten och pengar och att förse växtligheten 
med exakt rätt mängd av det dyrbara våta 
elementet. Hållbarhet är kul om man gör det 
så här.

Hållbarhet är kul om man gör det så här.

Fuktslang
REHAU fuktslang ger en selektiv och 
ekonomisk bevattning av växtrader och 
längsmed växtgränser. Fuktslangen är 
tillverkad av återvunnet material som 
Drop-by-drop släpper iväg droppar för att 
fukta jorden. Det möjliggör en vatten-
besparing på upp till 70%.

SPECIELLA SYSTEM
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Installeras ovan eller under mark



FUKTSLANG
SPARA VATTEN OCH PENGAR 
MED VARJE DROPPE

Fördelar:
- Kan förlängas utan extra tillbehör (snabbkoppling stopp ingår)
- Kan läggas ovan mark eller grävas ner i jorden
- Kan kapas, delas och förgrenas efter behov (med tillbehörskit)
- Kan förlängas upp till max 45m
- Ingen erosion vid placering i slänt
- Fungerar även vid låga vattenttryck (0,5 bar)
- Vattenförbrukning vid 0,5 bar ca. 3–4 liter/m/h

REHAU  fuktslang

REHAU fuktslang fungerar även vid lågt vattentryck och kan 
installeras både ovan och under mark.

Den levereras med standard snabbkopplingar redo för anslutning 
till din trädgårdsslang. 

Snabbkopplingen med stop gör det möjligt att förlänga och förkorta 
slangen lätt.

Art. nr. Beskrivning EAN code
Fuktslang
62463435278 7.5 m rulle 40 07360 043704

Accessory set soaker/drip hose
Suitable for connecting, branching and diverting one or more hoses.

Art. nr. Beskrivning EAN code
Fuktslang & Droppslang, Tillbehörsset
62463432128 Tillbehörsset 50 13855 416709
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Sprinklerslang tillbehör

Art. nr. Beskrivning EAN code
Reparationsset
62463432332 Reparationsset 50 13855 417300



393.indd   32 1/30/14   11:22 AM



TILLBEHÖR
SLANG FÖRVARING

Det perfekta tillbehöret
Hur kan trädgårdsslang förvaras säkert och ta så 
liten plats som möjligt? Hur kan trädgårdsarbete 
göras enklare?

Komplettera med slangförvaring, slangvagn mm. 
Här nedan hittar du de rätta tillbehören.

- Slangvagn

- Väggmonterad slanghållare
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TRANSPORTVAGN I HÖG KVALITET

COMFORT slangvagn i 
plast rullar snabbt upp 
slangen.

Vagnen har ett högt 
handtag som gör att man kan 
köra slangen genom 
trädgården bekvämt och 
upprätt.

Speciella stöd gör 
slangvagnen stabil och säker 
när den står i trädgården.

För platsbesparande förvaring och bekväm transport av REHAUs 
trädgårdsslang, se sortimentet av slanghållare och slangvagnar.
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COMFORT slangvagn galvad
Robust och stabil slangvagn helt i galvaniserat stål rymmer max. 50 m 13 mm (1/2") slang. 
Levereras med: Trumma på hjul samt 1 krankoppling och 2 snabbkopplingar för en 13 mm (1/2“) slang.  
Helt galvaniserad ram och trumma. 

Art. nr. Beskrivning EAN kod
COMFORT slangvagn helt i galvaniserad metall
62463423598 REHAU Slangvagn, Galvad med Vev, COMFORT 40 07360 203023

COMFORT Slangvagn Plast
Rymmer upp till 60 meter 1/2" slang eller 30 m 3/4" slang. Handtag och stöd i målad metall, sidopaneler 
i plast. Extra bekvämlighet: Handtaget är justerbart i höjdled för att garantera behaglig användning. 
Levereras med: Slangvagn inklusive 2 krankopplingar och 2 snabbkopplingar för 13 mm (1/2“) slang.

Art. nr. Beskrivning EAN kod
COMFORT slangvagn
62463422598 Slangvagn, Plast med Vev 40 07360 407278
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COMFORT Slanghållare Vägg Metall
Praktisk förvaringslösning för REHAU trädgårdsslang. Material: galvaniserat stål. Levereras hel med 
2 skruvar och 2 plugg för väggmontering.

Art. nr. Beskrivning EAN kod
Metall vägghängd slanghållare 
62463423298 REHAU Slanghållare, Galvad Vägg, COMFORT 40 07360 201722

ALLROUND Slanghållare Vägg Plast
Praktisk förvaringslösning i tålig plast för REHAU trädgårdsslang.  

Art. nr. Beskrivning EAN kod
Plast vägghängd slanghållare
62463422298 REHAU Slanghållare, Plast Vägg, ALLROUND 40 07360 0813 0

SLANGFÖRVARING



ANSLUTNINGAR
PREMIUM, COMFORT, ALLROUND

REHAU's produktsortiment erbjuder rätt lösning för 
varje behov. Kategorierna inriktar sig på 
standardbehov likväl som användare med 
intensiv och kontinuerlig användning av 
produkterna. 

Bekväm hantering
Produkternas funktion och ergonomi har 
utarbetats tillsammans efter kraven som finns vid 
trädgårdsarbete. Räfflade handtag och mjuka 
inskurna grepp ger en behaglig och bekväm 
känsla även vid en längre tids trädgårdsarbete.   
Alla ansutningar kan enkelt sammankopplas tack 
vare "tryck-click systemet". Snabbkopplingarna 
passar alla förekommande standardsystem på 
marknaden.

Attraktiv design
REHAUs design standard ger dem ett högt 
igenkänningsvärde som lovar och levererar en 
förstklassig kvalitetsnivå.
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KOPPLINGAR AV HÖGSTA KVALIET
Kopplingarna i PREMIUM kategorin är idealiska för proffs och intensiv, kontinuerlig användning. 
Metallmaterialen som används i produkterna garanterar en lång livslängd.

PREMIUM: MÄSSING, METALL

Kopplingar, multi spray 
munstycken och 
proffesionella ställbara 
munstycken med olika 
spraymönster

Långt multi spray 
skaft med riktbart huvud 
för bevattning precis där 
du vill ha det. 

      Vattenspridare för 
automatisk bevattning av 
större ytor
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Ställbart munstycke i metaldesign
Hög kvalitet och robust anslutning, med räfflat handtag för manuell bevattning. Passar alla standard 
snabbkopplingar på marknaden.

Art. nr. Make-up for delivery EAN kod

REHAU Munstycke, Ställbar, PREMIUM
62463453312 40 07360 165376

Långt multi-spray skaft med riktbart huvud
Högkvalitets, robust långt multi-spray skaft med 10 spraymönster kommer åt smidigare och mer 
ergonomiskt. Speciellt lämplig för bevattning av hängande krukor eller högt hängande blomlådor.

Art. nr. EAN kod
REHAU Munstycke, Långt Multi Spray, PREMIUM, 10 spraymönster, med riktbart huvud
62463453212 40 07360 279035

Robust vattenspridare av högsta kvalitet
Når upp till 15 m diameter, max. bevattningsarea: 175 m², vattenstrålen justerbar kontinuerligt från 
full jetstråle till fin dimma. Med precisionsmunstycken i mässing.

Art. nr. EAN kod
Roterande vattenspridare, 2-armad
62463463212 40 07360 165475

Fan
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Snabbkoppling och Stoppkoppling, Mässing
När snabbkopplingar sätts ihop stannas vattenflödet automatiskt upp och släpps på igen, så att flödet 
inte behöver stängas av. Stoppkoppling bryter flödet när ingenting är påkopplat på den.

Art. nr. Beskrivning EAN kod

Stoppkoppling
62463443319 för 13 mm (1/2") slang 50 13855 495766
Snabbkoppling
62463443119 för 13 mm (1/2") slang 50 13855 495667

Skarvkoppling, Mässing 
Skarvkopplingen i mässing används för att förlänga slangen snabbt med de flesta snabbkopplingar 
på marknaden - förslagsvis Koppling Mässing Snabb och/eller Koppling Mässing Stop ovan. 

Art. nr. EAN kod
Skarvkoppling dubbel hane

62463443219 50 13855 495865REHAU Skarvkoppling, Mässing PREMIUM



Oförstörbar helt enkelt

Tung användning är i fokus här: De rejäla 
mässingsanslutningarna är extremt brottsäkra 
och slitstarka, så förutom trädgårdsarbete passar 
de även i stadsmiljöer och verkstäder.
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TEKNISK MÄSSING

Deluxe Munstycke, Mässing
Ställbart munstycke i högsta kvalitet. Robust i metall, med snabbinfästning för effektiv 
bevattning av växtlighet. Professionell kvalitet. 
Art. nr. Beskrivning EAN kod

Spray roses
62463453324 REHAU Munstycke, Ställbar, Mässing DELUXE 40 07360 199265

Gängad nippel
Övergångsnippel i mässing med invändig och utvändig gäng, för att minska gängdimensionen, tex, 
för användning på kran eller andra skruvkopplingar.

Art. nr. Beskrivning EAN kod

REHAU Övergångsnippel gäng 3/4" x 1/2", Mässing
62463443519 26.5 mm (3/4") AG x 21 mm (1/2") IG 40 07360 056209



COMFORT: PLAST

BEKVÄMARE ÄN NÅGONSIN FÖRR
Bekväm hantering, hög funktionalitet och speciellt: 1-handsstyrt multimunstycke. Trädgårdsarbete 
kunde inte vara mer bekvämt tack vare mjuka ytor och försänkta ergonomiska handtag. Alla 
anslutningar kopplas smidigt ihop med det enkla "tryck-klick-systemet" och de passar även alla andra 
liknande system på marknaden.

        Multimunstycke

Munstycken kan ställas in 
på olika mönster, från full 
jetstråle till fin dimma.
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Multi Spray Munstycke
Passar alla standard anslutningar på marknaden. 8 olika spraymönster. Enkel enhandsstyrning.

Art. nr. EAN kod
REHAU Munstycke, Multi Spray COMFORT
62463452118 40 07360 397685

Art. nr. Beskrivning EAN kod
Snabbkoppling

62463442118 för 13 mm (1/2") slang 40 07360 397654

Stoppkoppling
62463442318 för 13 mm (1/2") slang 40 07360 397630

Krankoppling
62463442428 med G 26.5 mm (G 3/4") och G 33.3 mm (G 1") 40 07360 397623

Positions

Kopplingar för anslutning
Kopplingar för att ansluta slang, med mjukt grepp. Snabbkopplar på och av utrustning så som 
munstycken mm. Passar alla standard system för infästning.



ALLROUND: PLAST
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Skarvkoppling för slang
Koppling för att koppla ihop och förlänga slang. Passar alla standard plastkopplingar på marknaden.

Art. nr. Beskrivning EAN kod

Skarvkoppling dubbel hane
62463442212 REHAU Skarvkoppling, Plast COMFORT 40 07360 043599

Krankoppling

med G 33.3 mm (G 1“) med reducering till G 26.5 mm (G 3/4“) och G 21 mm (G 1/2“). 

Art. nr.
Krankoppling

62463442418

40 07360 191184

EFTERTRAKTAD MÅNGSIDIGHET
Produktsortimentets mångsidiga del som har en låg prisbild och passar överallt. 
Perfekt för hobbyträdgården.

Ekonomisk och mångsidig
ALLROUND segmentet kompletterar de övriga produkterna och passar helt rätt 
för tillfälligt bruk eller mindre intensiv användning.

ALLROUND 

ALLROUND

Normal användning

Lättintensiv

Enkla trädgårdar

E.g. gräsmatta, gångstenar

Används inom: 
Hobbysektor med normalt bruk



Garantivillkor för REHAU produktkategori trädgårdsslang och bevattning

1. Garantins omfattning
1.1 REHAU garanterar produkterna fungerar i avseendet att de inte 
spricker. Garantin täcker inte slitage orsakat av användandet, tex. variationer i 
färg, nötning av tryck, märkning etc. 

2. Garantivillkor
2.1 Garanti gäller privata, icke-komersiella slutanvändare under förutsättnig
att skadorna inte inträffar mer än Quattroflex Plus: 18 år, Slide Line: 15 år, från 
inköpsdatum - endast för köp gjorda av privat, icke-kommersiella användare.
2.2 Alla typer av skador i samband med inkorrekt hantering, användande 
samt yttre påverkan omfattas inte av garantin. Garantin omfattar inte kommersiellt 
bruk av produkterna.

2.3 I händelse av skada, ska den skadade produkten tillsammans med 
inköpskvitto i orginal översändas till REHAU direkt eller senast inom fyra (4) veckor 
från skadan uppstod. REHAU ska ges möjlighet att inspektera skadan. Om detta inte 
uppfylls gäller inte garantin.

3. Innehåll och utförande av garantiservice 
3.1 REHAU's ansvar täcker en gratis utbyte av den skadade produkten i 
fråga, under förutsättning att det är bevisat att det är orsakat av tillverkningsfel i vår 
fabrik och där felet är orsakat av oss. Om produkten inte längre finns i produkt-
sortimentet vid tiden för utbytet, reserverar vi oss för rätten att ersätta den med en 
likvärdig produkt från det befintliga sortimentet. Vidare krav utöver nämnda rätt till 
ersättningsleveranser, speciellt kompensationskrav av alla slag, ingår inte i den här 
garantin.
3.2 Garantin förlängs inte när ett garantikrav görs under garantiperioden.

www.rehau.com
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