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A Pipelife vezérelvei között kiemelt helyen 
szerepel a vevőközpontúság

Ennek jegyében, minden munkatársunk elkötelezett a 
minőségi vevőkiszolgálás iránt és társaságunk mindezt 
fejlett infrastruktúrával támogatja.

Tíznél is több területi értékesítő kollégánk, alkalmazási 
segédleteink, képzett és tapasztalt termékmenedzse-
reink, tervezői igényeket maximálisan támogató saját 
fejlesztésű szoftverünk, rugalmas disztribúciós rendsze-
rünk és nem utolsó sorban az ország 7 pontján működő 
raktáráruházaink szolgálják a vevők igényeit.

Forgalmazott termékeink döntő többségét a Pipelife 
Hungária Kft. maga állítja elő. Évi 20 ezer tonnát megha-
ladó termelési volumenünk révén társaságunk a legna-
gyobb magyarországi műnyagfeldolgozók közé tartozik. 

A minőség és a környezet megóvása iránti 
elkötelezettség.

Termékeink kiváló és egyenletes minőségét a kor köve-
telményeinek megfelelő gyártási és minőségbiztosítási 
rendszerünk (ISO 9001) alapozza meg.

Környezetünk és az egészség megóvása szintén a 
Pipelife alapvető értékei közé tartozik. Termékeink tar-
tóssága, megbízhatósága, ISO 14001 szerinti környe-
zetirányítási rendszerünk, munkafolyamataink szabá-
lyozottsága mind ez irányú elkötelezettségünket jelzik.

Persze egy minőségbiztosítási rendszer megléte még 
nem jelenti automatikusan a magas minőséget, de 
cégünk mindent megtesz a fenntartható, kiváló minőségű 
megoldások tervezéséért és megvalósításáért ezen túl 
is.

A Pipelife Hungária Kft. az egyik legnagyobb műanyagcső gyártó a magyar piacon. Műanyagcső rendsze-
reinket magunk fejlesztjük, gyártjuk és értékesítjük. A víz körforgásához számos megoldást kínálunk ivóvíz-
ellátásban, szennyvíz/csapadékvíz elvezetésben és –kezelésben, valamint fűtési– és hűtési rendszereink-
ben. Termékeink és szolgáltatásaink révén jelen vagyunk a telekommunikációs hálózatok és az elektromos 
szerelés területén is.

A PIPELIFE VÁLLALATI ÉRTÉKEINEK 7 ALAPELVE

Áldozunk az emberi tudásra
Valljuk, hogy cégünk erejét és értékét munkatársaink 
jelentik. A vállalati szervezet minden szintjén törekszünk 
arra, hogy dolgozóink a legjobbak legyenek, e cél érde-
kében rendszeresen áldozunk képzésükre és szakmai 
fejlődésükre. 

A végsőkig elmegyünk a vevőinkért
Munkánk során folyamatosan szem előtt tartjuk 
vásárlóink elvárásait. Vevőinkkel kialakított kitűnő 
együttműködésünk révén pontosan tudjuk, hogyan szol-
gálhatjuk ki igényeiket, és ezért a végsőkig elmegyünk.
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Fókuszban az innováció és a tempó
Az innováció és a tempó jelenti a két fő hajtóerőt vál-
lalatunknál. Ezek tesznek képessé minket arra, hogy új 
termékeket, technológiákat és folyamatokat alkossunk. 
Az innováció szakmai tudásunk és alkotókészségünk 
eredménye, mely révén kiemelkedően tudunk teljesíteni 
vevőink felé. 

Egyszerűség, bürokrácia nélkül
Elkötelezettek vagyunk az egyszerű és bürokrácia-men-
tes szervezeti működés mellett, mert így tudunk vevő-
inkre és munkatársainkra összpontosítani.

Jobb teljesítmény nap mint nap
Mindig a legmagasabb elvárásoknak igyekszünk megfe-
lelni, amelynek alapját kihívást jelentő, a versenytársak-
hoz mért célok jelentik. Ennek érdekében folyamatosan
javítjuk teljesítményünket. 

Őszinteség, becsületesség és elkötelezettség
„A bizalom gyalog jön és lovon távozik”. Munkatársaink 
ennek jegyében törekednek az őszinteségre és a köl-
csönös előnyökre épülő kapcsolatok kialakítására. Mind 
e mellett a társadalmi, gazdasági és természeti környe-
zetünk iránti felelős elkötelezettség jellemzi munkánkat. 

A kemény, eredményközpontú munka közben érez-
zük is jól magunkat
Mindent megteszünk azért, hogy munkatársaink számá-
ra motiváló és ösztönző munkakörnyezetet biztosítsunk, 
ahol azért lehetőség van arra is, hogy kellemes élmé-
nyeket szerezzenek, miközben magas színvonalú telje-
sítményt és eredményeket várunk el tőlük.
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Folyamatos fejlődés, innováció

A 2000-es évek után az épületgépészeti rendszerek is 
nagyobb hangsúlyt kaptak a termelésben, és a hagyo-
mányos KA-PVC lefolyócső rendszer mellett hideg-
meleg vizes rendszerek gyártása is cégünkhöz köthető. 

Társaságunk 2006. március 7-től Pipelife Hungária 
Műanyagipari Kft. néven működik tovább. A debre-
ceni gyárunk sok évtizedes termelési tapasztalatával 
kapcsolódott be a Pipelife, majd a Wienerberger Cso-
porton belüli kereskedelmi- és termelési rendszerbe. Az 
ezt követő évben elindult az Épületgépész Üzletágunk, 
levédettük a Radopress márkanevet, az ötrétegű alu-
míniumbetétes csőrendszert és a hozzá kapcsolódó 
termékeket.

2008-ban egy újabb gépsorral gazdagodott vállalatunk. 
Ekkor Magyarország első és eddig egyetlen műanyag-
alumínium kompozit gyártósorát üzemeltük be. A rend-
kívül precíz gyártástechnológiát igénylő középső hossz-
varratos alumíniumcsőhöz, egy-egy hártya vékony, nagy 
szilárdságú ragasztóréteg köti a belső haszoncsövet és 
a külső fedőréteget. Az alumíniumrétegnek köszönhető-
en csöveink nyomásállóak, oxigén-diffúzió ellen védet-
tek és szerelés közben alaktartóak. 

Fenntartható és modern megoldások 

A mai kor igényeinek megfelelő felületfűtési rendszert 
nem könnyű megalkotni. Nem elég, ha egy termék 
megbízható és olcsó. Időtállónak, innovatívnak és fenn-
tarthatónak is kell lennie. Az épületen belüli kellemes 
hőérzet biztosítása a felhasználó számára egyszerű fel-
adatnak tűnik, de csak gondos mérnöki munka eredmé-
nyeként tervezhetünk minden igényt kielégítő sugárzó 
fűtési rendszert. Olyan megoldásokat kínálunk, amely 
korszerű, energiatakarékos megoldást biztosít az épü-
leten belüli optimális komfort eléréséhez.

Az épületgépészeti rendszerek kínálata folyamatosan 
bővült; a FLOORTHERM padlófűtés után a PPS-10  
vakolatos és GBP-10 gipszkartonos fal és mennyezet-
fűtés és -hűtés került a kínálatunkba Radopress Watt 
néven. Bevezetésre került a CDP-400 álmennyezeti fű-
tő-hűtő panel, valamint már elérhető a SLAB-16, mono-
lit betonfödémbe integrált mennyezetfűtés és -hűtés is.

Reméljük hasonló eredményeket érhetünk el a debreceni  
gyárunk következő 50 évében is. A Pipelife továbbra is 
elkötelezett a termékfejlesztés, a minőségi gyártás, illet-
ve jelenlegi és jövőbeli Partnerei iránt egyaránt.

Kiemelt megoldásaink

PRAGMA PP vízelvezetési- és dréncső rendszer

MASTER 3 zajcsillapított lefolyórendszer
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TERRENDIS előszigetelt csőrendszer

FLOORTHERM padlófűtési rendszer

PRO aknarendszer

RAINEO: Stormbox 
csapadékvíz szikkasztó és -tároló rendszer

RADOPRESS
hideg-meleg vizes- és központifűtés rendszer
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PPS-10 vakolatos fal- és mennyezetfűtés

CDP-400 álmennyezeti fűtő-hűtő panel

Radopress Watt szabályozás

GBP-10 gipszkarton fűtő-hűtő rendszer

SLAB-16 födémfűtés és -hűtés
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Pipelife Hungária Kft.

4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
Tel.: +36 52 510-730
Fax.: +36 52 510-737
E-mail: info.hu@pipelife.com
www.pipelife.hu

Területi képviselőink elérhetőségeit honlapunkon
találják.

Saját üzemeltetésű raktáráruházak

Budapest 1. számú raktáráruház
1151 Budapest, Régi Fóti út 2/b
Tel.: +36 1 307-3400
E-mail: tamas.balogh@pipelife.com

Budapest 2. számú raktáráruház
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 277.
Tel.: +36 1 277-8100
E-mail: lajos.varju@pipelife.com

Debrecen raktáráruház
4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
Tel.: +36 52 510-748
E-mail: janos.draga@pipeliofe.com

Szombathely raktáráruház
9700 Szombathely, Csaba u. 12.
Tel.: +36 94 330-748
E-mail: endre.nemeth@pipelife.com

Kaposvár raktáráruház
7400 Kaposvár, Raktár u. 2.
Tel.: +36 82 222-316
E-mail: gergo.bene@pipelife.com

Miskolc raktáráruház
3526 Miskolc, Repülőtéri út 9/c
Tel.: +36 46 413-048
E-mail: laszlo.kovacs@pipelife.com

Szeged raktáráruház
6728 Szeged, Algyői út 70.
Tel.: +36 62 488-880
E-mail: tibor.szigeti@pipelife.com


