
Mi smo vedno vmes.

Vaš partner za cevi in priključke
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Predstavitev
CT - Cevna tehnika d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, je bilo ustanovljeno leta 1996 in se ukvarja s prodajo 

ter montažo gibljivih cevi. Ves čas stremimo k napredku, zato smo svoj prodajni  program kontinuirano dopolnjevali, vendar 

smo hkrati ostali specializirani izključno za področje cevne tehnike.

Naš cilji so spremljati potrebe trga, se približati zahtevam naših strank ter nuditi vso podporo pri izbiri želenih artiklov. 

Glavne odlike podjetja so strokovna usposobljenost kadrov, fleksibilnost, hitra odzivnost ter kvaliteta, ki jo vedno dajemo na 

prvo mesto. Vsi materiali imajo ustrezne certifikate za posamezna področja, poleg tega pa je podjetje pridobilo tudi

Certifikat ISO 9001, ki zagotavlja storitve, skladne z najvišjimi standardi kakovosti. 

Ponosni smo, da smo vzpostavili dobre in dolgoročne partnerske odnose s priznanimi evropskimi proizvajalci in dobavitelji. 

Zaupajo nam tudi mnoga priznana slovenska podjetja s področja kemijske, farmacevtske, živilske in lesne industrije, 

komunalna in energetska podjetja, trgovska in inštalaterska podjetja ter številne fizične osebe. Podjetje se zaveda, da je 

zadovoljstvo naših strank pot do uspeha, zato že vrsto let vztrajno sledimo tej viziji.
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PVC in PU cevi: 

Uporabljajo se za transport različnih medijev, kot so pitna 

in odpadna voda, vino, sokovi, zrak, plin, olje, goriva, 

škropiva, kisline in ostale abrazivne tekočine ter 

za transport peska, cementa, gramoza, kamenja, 

granulatov in žita.

Področja uporabe: kmetijstvo, kompresorji, cisterne, 

ladje, silosi, kanalizacija, živilska industrija, klimatizacija 

in ventilacijski sistemi, lesna industrija, kemična industrija,

ladjedelnice in pristanišča, steklarska in jeklarska 

industrija ter cementarne in kamnolomi.

Gumijaste cevi: 

Uporabljajo se za transport različnih medijev, kot so pitna 

in odpadna voda, pivo, vino, mleko, sokovi, zrak, para 

in vroča voda, plin, olje, goriva, škropiva, kisline in ostale 

abrazivne tekočine ter za transport peska, cementa 

in PVC granulatov.

Področja uporabe: kmetijstvo, namakalni sistemi, 

kompresorji, pnevmatska orodja, avtomobilski hladilniki, 

cisterne, silosi, kanalizacija, mlečna in prehrambna 

industrija, kemična in farmacevtska industrija, livarne, 

jeklarne in valjarne ter za odvod plinov pri varjenju.

Silikonske cevi: 

Uporabljajo se v kritičnih industrijskih aplikacijah.

Področja uporabe: živilska industrija, kemična 

industrija, medicina in farmacija.

Prodajni program
Kovinske in PTFE gibljive cevi: 

Uporabljajo se v delovnih okoljih, kjer so prisotne 

ekstremne delovne razmere.

Področja uporabe: farmacevtska, kemična 

in predelovalna industrija, gradbena industrija, 

avtomobilska industrija, strojegradnja, ladjedelnice, 

koksarne, železarne ter livarne.

Composite cevi: 

Uporabljajo se za transport različnih medijev, kot so 

bencin, kurilno in mazalno olje, kisline, lugi, topila ter za 

odsesavanje hlapov pri ogljikovodikovih produktih. 

Področja uporabe: cestne in železniške cisterne, 

pomorstvo, transport naftnih derivatov, kemična industrija 

ter tovarne, kjer so prisotni težki delovni pogoji.

Master-clip cevi: 

Uporabljajo se za odsesavanje različnih medijev, kot so 

zrak, hlapi in izpušni plini.

Področja uporabe: odsesavanje plinov in hlapov, 

klimatizacija in ventilacijski sistemi, lesna in papirna 

industrija, avtomobilska industrija, letalska industrija, 

kemična in farmacevtska industrija, ladjedelnice in 

pristanišča, steklarska in jeklarska industrija, 

cementarne, kamnolomi in sežigalnice.

Priključki, objemke in tesnila:

Naše podjetje ima v prodajnem programu široko paleto 

priključkov, prirobnic, objemk, spojk in hitrih suhih spojk 

ter tesnil, izdelanih iz različnih materialov ter skladnih z 

različnimi standardi.

Področja uporabe: vse vrste industrije (od 

prehrambene do kemične) ter ostala področja.

Prodajni program podjetja CT - Cevna tehnika d.o.o. 

pokriva širok spekter proizvodov 

za vse vrste medijev z različnih področij poslovanja.
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PVC in PU cevi
Naše podjetje nudi široko paleto PVC cevi za uporabo v kmetijstvu in industriji. Namenjene so predvsem transportu različnih 

tekočin, zraka, plina in raznih drugih abrazivnih materialov. Dobavljive so v različnih notranjih premerih in za različne 

tlačne ter sesalne stopnje. Nudimo tudi BIO PVC cevi za uporabo v živilski industriji in farmaciji, ki so izdelane v skladu z 

evropsko direktivo 2002/72/CE in FDA standardom.

V zadnjih letih so se PUR cevi zaradi svojega razvoja razširile v vse industrijske panoge, ne samo v lesarsko-predelovalni 

industriji. V sklopu našega prodajnega programa nudimo široko paleto PUR cevi za uporabo v različnih proizvodnih procesih 

ter za transport različnih granulatov, opilkov, ostružkov, prahu in plinov. Delimo jih na lahko, srednjo, težko in ekstremno težko 

izvedbo cevi, ki se med seboj razlikujejo glede na debelino stene cevi. Odporne so na vlago in višje temperature.

Posebna izvedba PUR cevi se lahko uporablja tudi v živilski industriji in farmaciji, saj so narejene v skladu z evropsko direktivo 

2002/72/CE in FDA standardom. Dobavljamo tudi antistatične izvedbe PUR cevi (ATEX).

Cevi dobavljamo v kolutih ali fiksnih dolžinah in z raznimi priključki.

Materiali cevi: PVC, Ester-PUR, Ether-PUR, polyolefin, PA, BIO, TPV

Temperaturno območje uporabe: od –40 °C do +125 °C

Dobavljive dimenzije cevi: od DN 4 mm do DN 500 mm

Delovni tlak: od 1 bar do 80 bar
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Gumijaste cevi
Gumijaste cevi so zaradi svojih fizikalnih lastnosti in velike uporabnosti v industriji naš najbolje zastopan prodajni program. 

Ena najpomembnejših lastnosti gume, po kateri se razlikuje od drugih materialov, je njena elastičnost. Poleg elastičnosti 

imajo naravne in sintetične gume tudi mnoge druge kvalitete, kot so majhna obraba, nepropustnost za tekočine, zrak in 

pline. Poleg tega se dobro obnesejo v raznih raztopinah in so odporne na večino kemikalij. Imajo velik temperaturni 

razpon, odporne so na vremenske vplive ter se odlično spajajo z drugimi materiali.

Naše gumijaste cevi so izdelane v skladu z EU in mednarodnimi standardi za različna industrijska okolja in ne vsebujejo 

ftalatov in bisfenola. Pridobljene imajo različne certifikate, in sicer za živilsko industrijo: FDA, BGvV, IANESCO; za 

kemikalije in naftne derivate: EN 12115, EN 1761; za paro: ISO 6134 tip 1 in 2 razred A; za tehnične pline in UNP: EN 

559 ISO 3821, EN 1762/2003 ter Ex prostore po ATEX direktivi.

Cevi dobavljamo v zahtevanih dolžinah, različnih premerih in z različnimi priključki, kot so prirobnice, razni navojni 

priključki, “Cam&Groove” in “TW” spojke, “API” ter druge hitre suhe spojke. V našem podjetju uporabljamo shemo sledenja 

za izdelavo, testiranje, vzdrževanje in popravilo vsake posamezne cevi, ki jo dobavimo kupcu.

Dimenzije: od fi 3 mm do fi 500 mm

Temperaturno območje: od –40 °C do +232 °C

Delovni tlak: do 250 bar
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Silikonske cevi
Silikonske cevi imajo zaradi svojih kemičnih in fizikalnih lastnosti široko področje uporabe. Odporne so na vremenske vplive 

(ozon, UV, korozija) in staranje, poleg tega pa so tudi fiziološko neškodljive (posebni elastomeri). Manjši vpliv nanje imajo 

lahko šibke kisline, alkalije, soli, oksidacijska sredstva in rastlinska olja.

V primerjavi z drugimi elastomeri imajo silikonske cevi v temperaturnem področju od –60 °C do +250 °C praktično 

nespremenjene lastnosti. Sterilizacija teh cevi je možna z vročim zrakom ali vročo paro do 140 °C in se lahko ponavlja. 

Uporabljajo se v kritičnih industrijskih aplikacijah, kot so živilska industrija, kemična industrija, medicina in farmacija. Naše 

stranke lahko izbirajo med dvema različnima proizvodnima kvalitetama silikonskih cevi: za prehrambeno industrijo 

nudimo peroksid catalysis, za farmacijo pa platinum-cured. Vsaka dobavljena cev je opremljena s  certifikati o ustreznosti: 

FDA CFR – 177.2600, USP CLASS VI, ISO 10953. Paleto silikonskih cevi zaokrožujejo silikonske cevi in kolena 

za industrijska in železniška vozila.

Nudimo tlačne, tlačno – sesalne ter cevi brez vloge, v zahtevanih dolžinah, različnih premerov in z različnimi priključki, kot 

so prirobnice, razni navojni priključki ter “Cam&Groove” in tri-clamp spojke. V podjetju uporabljamo shemo sledenja za 

izdelavo, testiranje, vzdrževanje in popravilo vsake posamezne cevi, ki jo dobavimo kupcu.

Dimenzije: od DN 4 mm do DN 80 mm

Temperaturno območje: od –60 °C do +250 °C

Delovni tlak: od 1 bar do 14 bar
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Kovinske in PTFE gibljive cevi 
Kovinske in PTFE gibljive cevi so primerne za uporabo tam, kjer so prisotne ekstremne razmere (visoke temperature in tlaki 

ter agresivni mediji). Izdelane so iz visoko kvalitetnih materialov: AISI 316; AISI 316L; AISI 316TI; AISI 321; Monel 400; 

Inconel; Hastelloy; PTFE;FEP/PFA. Cevi so lahko opletene z različnimi opleti: AISI 304, AISI 316, Monel, PP in PA.

Cevi so zelo gibljive ter dodatno ojačene za različne delovne tlake in podtlake. Dobavljive so v zahtevanih dolžinah z 

različnimi priključki in izdelane v skladu s standardi BS, DIN, UNI in AMS. Naše cevi so uporabne tudi v farmaciji in 

prehrambeni industriji, saj imajo ustrezna potrdila za FDA, DVGW, BFR in EC202/72. Na voljo so tudi prevodne cevi za Ex 

prostore (ATEX).

Kovinske gibljive cevi – dimenzije od DN 6 do DN 300; Delovni tlak: do 300 bar

PTFE gladke cevi – dimenzije od Fi 1 mm do Fi 100 mm; Delovni tlak: do 300 bar

PTFE valovite cevi – dimenzije od Fi 10 mm do Fi 100 mm; Delovni tlak: od 150 bar

Temperaturno območje: 

od –270 °C do +1000 °C glede na določen artikel cevi

Področja uporabe: farmacevtska, kemična in predelovalna industrija, 

gradbena industrija,avtomobilska industrija, strojegradnja, 

ladjedelnice, koksarne, železarne ter livarne
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Composite cevi
Composite cevi so zaradi svoje specifične konstrukcije, notranje in zunanje spirale ter številnih plasti različnih polimerov 

izredno gibljive in v primerjavi z drugimi cevmi veliko lažje. Z uporabo različnih kombinacij teh materialov je mogoče dobaviti 

cevi, primerne za transport širokega spektra kemikalij, naftnih derivatov in BIO goriv pri različnih temperaturah in tlakih. 

Kvaliteta composite cevi je odvisna od moči in zanesljivosti spoja med cevjo in priključkom, zato pri izdelavi uporabljamo 

unikaten sistem stiskanja s kvalitetnimi in natančno zasnovanimi spojkami, objemkami ter tesnili. Takšen sistem stiskanja 

zagotavlja električno prevodnost, zato so naše Composite cevi primerne za uporabo v vseh ATEX območjih. Izdelane so v 

skladu z EU in mednarodnimi standardi. 

V podjetju CT - Cevna tehnika d.o.o. uporabljamo shemo sledenja za izdelavo, testiranje, vzdrževanje in popravilo vsake 

posamezne cevi, ki jo dobavimo kupcu. Cevi dobavljamo v zahtevanih dolžinah, različnih premerih in z različnimi priključki, 

kot so prirobnice, razni navojni   priključki, “Cam&Groove” in “TW” spojke, “API” ter druge hitre suhe spojke.

Dimenzije: od DN 25 do DN 250

Delovne temperature: od – 200°C do + 110°C 

Delovni tlak: do 25 bar
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Master-clip cevi
Master-clip so cevi z zunanjo spiralo in visoko natezno trdnostjo, ki je zagotovljena zahvaljujoč posebnemu postopku izdelave 

spoja med materialom cevi in zunanjo spiralo (clip). 

Glavni prednosti Clip cevi sta univerzalna možnost izdelave ter kombiniranje različnih materialov cevi brez uporabe 

proizvodnih procesov, kot so lepljenje, vulkaniziranje, varjenje ali šivanje. Cevi Master-clip so zato primerne za 

odsesavanje izpušnih plinov, hlapov, agresivnih kemikalij, prahu in pare. Cevi so dobavljive tudi v antistatični izvedbi ali 

kot električno prevodne cevi, primerne za uporabo v vseh ATEX conah.

Zunanja spirala (Clip) ščiti cev pred obrabo. Cevi so izjemno gibljive, z zelo malim radiem krivljenja, obenem pa dobro 

aksialno stisljive. Za lažjo in hitro montažo uporabljamo posebne Clip-grip cevne objemke.

Dobavljive dimenzije cevi: od DN 38 do DN 900

Standardne dolžine: od 3 do 6 m

Trenutno območje uporabe: od –260 °C do +1100 °C

Delovni tlak: od 0,009 bar do 0,940 bar

Materiali cevi: Neopren, Hypalon®, Teflon®, Viton®, Kapton®,…

(® = registrirana blagovna znamka DuPont Dow Elastomers)
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Priključki, objemke in tesnila 
Sočasno z razvojem gibljivih cevi so se razvijali tudi priključki oziroma spojni elementi, ki predstavljajo ključno komponento 

pri uporabi gibljivih cevi. Naše podjetje ima v prodajnem programu široko paleto priključkov, prirobnic, objemk, spojk ter 

hitrih suhih spojk, izdelanih iz različnih materialov ter v skladu z različnimi standardi.

Izdelki so primerni za vse vrste industrije, od prehrambene do kemične in na ostalih področjih. Za vse izdelke vam 

zagotavljamo možnost dobave, bodisi posamično bodisi v sklopu cevi oz. izdelka, v skladu s specifičnimi potrebami in 

željami stranke. Izdelki so namenjeni uporabi pri različnih tlakih in temperaturah ter za pretok različnih medijev. Večina 

proizvodov je certificirana na PED in ATEX.

Tip: Storz, DIN, SMS, TW, Boss, Cam&Groove, TriClamp, API, suhe hitre spojke (NATO STANAG 3756) in druge

Materiali: Al, Ms, SS, PTFE, PE, PP, PEEK, Monell, Hastelloy, ...

Navoji: BSP, NPT, metrični, DIN, SMS, Rd, ACME

Prirobnice: DIN, ANSI, TTMA, TW, TriClamp, ...

Tesnila: EPDM, PUR, PTFE, FKM/FFKM, NBR, CSM, CR, IIR, ...

Objemke: žične objemke, tračne objemke, objemke s prehodom, zatezni trakovi, zaščitne polobjemke. Dobavljive 

dimenzije objemk so od DN 6 mm do DN 420 mm.

Delovni tlak: od 1 bar do 25 bar
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Proizvodnja cevi (izdelkov) 
Naši začetki segajo v leto 1997, ko smo začeli s servisom hidravličnih cevi. Od tedaj smo v podjetju marsikaj nadgradili in 

spremenili, še naprej pa ostajamo zvesti kvaliteti. Zaradi stalnega izobraževanja ter investiranja v nove tehnologije spajanja 

cevi in priključkov, lahko danes naše podjetje izdeluje cevi s priključki do dimenzije DN250.

Uporabljamo različne načine spajanja:

1. Objemke, trakovi in zaščitne objemke do fi 250 mm in max. tlak 25 bar

2. Hidravlično stiskanje priključkov do fi 250 mm in max. tlak 1500 bar

3. Hidravlično notranje stiskanje do fi 100 mm in max. tlak 100 bar

Vse naše cevi pred dobavo tlačno preizkusimo in opremimo z ustreznim certifikatom. Uporabljamo posebej za nas razvit 

računalniški program, ki omogoča sledljivost posamezne cevi. Vsaka cev že v času proizvodnje dobi svojo serijsko številko. 

Montažo, servis in tlačni preizkus cevi opravljamo tako v delavnici kakor tudi na terenu.

Za nemoten proizvodni proces ter pravočasno dobavo cevi in priključkov do naših kupcev imamo ustrezno 1500 m² 

veliko skladišče ter zalogo z več kot 2000 različnimi artikli (cevi in priključki različnih dimenzij in tipov).
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CT – Cevna tehnika d.o.o. 

Partizanska cesta 30

2000 Maribor

Enota: Teharje 1b, 3000 Celje 

T: 00386 3 428 50 40

F: 00386 3 428 50 45 

M: 00386 51 375 760 

M: 00386 51 638 656

E: prodaja@cevna-tehnika.si 

W: www.cevna-tehnika.si

Mi smo vedno vmes.

Naši dobavitelji in proizvajalci:
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