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NEW PRODUCT

“Feel the pleasure of trust and comfort”

PLUMBER
 FRIENDLY

“Güven�n ve Rahatlığın Keyfin� Yaşa”

   Önemli Bilgilendirme; 
* ELITE PIPE sistem garan�si, sadece ELITE PIPE BORU ve ELITE PIPE EK PARÇALAR, ELITE PIPE ÖZEL PAFTASI ile kaynak yapılırsa geçerlidir. 
* Güvenli bir kaynak ancak ELITE PIPE BORU, EK PARÇA VE PAFTANIN birlikte kullanılması durumunda  mümkün olabilir.
* ELITE PIPE ürünleri herhangi bir PPR boru, ek parça ve ya pa�a ile birlikte kullanılmış ise sistem garan� edilmez.  Bu durumda Sadece BORU ve Ek parçamız bağımsız olarak garan� edilir. 
* Güvenli uygulamayı kolaylaş�rmak amacıyla ELITE PIPE boru poşetlerimizin içinde, o çapa ait ELITE PIPE PAFTASI hediye edilecek�r.

SIHHİ TESİSATTA DEVRİM

YENİ ÜRÜN

ELITEPIPE NEDİR? 

Kullanım ömrü ve basınç ilişkisini gösteren grafikte görüldüğü gibi ELITE PIPE tüm 
muadillerinden ve aynı gaye için kullandığınız tüm ürünlerden daha üstün bir ürün olup  
Mir Ar-Ge Şirketimizin güçlü kadroları tarafından "7 yıl süren Ar-Ge çalışmaları" sonucu 
geliştirilmiştir. Ürünümüzü daha �y� algılamanız �çin bildiğiniz ürün ve hammaddeler 
cinsinden anlatmak isteriz. Şöyle ki; PPR'ın kaynak kabiliyetini, PEX'in yüksek sıcaklık 
dayanım performansını, PERT'in elastikiyetini optimize edip "yepyeni, bambaşka" 
HİBRİT bir ürün açığa çıkarttık. Bu ürünümüzün tesisat dünyasında bir çığır açacağı 
inancındayız. Bu ürünü geliştirirken, aşılama, moleküleri oryante etme dahil tüm 
birikimlerimiz hassasiyetle kullanılmıştır. Tüm bu optimizasyonlar yapılmasaydı, bu seviyede 
ileri teknoloji bir ürün açığa çıkamazdı. Bu üstünlükler patent koruması altına alınmıştır. 
Yıllardır tes�sat sektörü, adeta, tam bir kısır döngünün içinde boğuşmaktadır. 
PPR, PEX, PERT ürünleri sektörün  ihtiyaçlarını karşılama konusunda aciz kalmaktadır.  
ELITE PIPE işte tamda böyle bir çaresizliğe Dizayn Grup'un kardeş şirketi Mir Ar- Ge 
tarafından ÇARE olarak geliştirilmiştir. Bu ve benzer� tür teknoloj�ler� gel�şt�ren Ar-Ge 
firmamızı da s�zlere kısaca tanıtmak �ster�z. F�rmamızın Ar-Ge yapılanması 32 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Bugün ise, boru, tarım, enerji, yapı, savunma sanayi alanlarında Ar-Ge faaliyeti 
yapan, bütüncül (holistik) Ar-Ge kültürü olan bir oluşum içerisindedir.

    - Sadece Ar-Ge alanında 50'den fazla doktora derecesine sahip Ar-Ge mühendisi, 25   
  profesörü    bünyesinde bulundurmaktadır.

    - F�rmamız ülkemizin en büyük özel araştırma laboratuvarına ve %70'i üretime dönüşmüş 
onlarca patente sahiptir.  

- Savunma sanay�n�n en büyük bütçel� (10.2 m�lyon USD) projes�n� (çel�kten on kat daha 
beş kat hafif malzemey� gel�şt�rme ve üretme projesi) başarıyla gerçekleştirmiş olup, güçlü, 

Amerika ve Kanada'dan sonra dünya çapında bu teknolojiye sahip 3. şirkettir".

NEDEN ELITE PIPE TERCİH EDİLİR? 

             YÜKSEK SICAKLIKTA YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI:  
             Yüksek sıcaklıkta tes�satlarınız daha güvenli. 

PPRC PN25:                     50 Yıl Ömür  70 C° 8,8 Bar 
ELITE PIPE PN25:            50 Yıl Ömür  70 C° 11 Bar 

    
             SEVKİYAT KOLAYLIĞI: 
             Kangal olab�lme ve kangal olmuş boruyu kolay açılabilme özelliği sayesinde 

ELITE PIPE kangal şeklinde sevk edilmektedir. Ka n  g allar küçük araçlarla dahi sevk 
edilebilmekte ve tek kişi ile çok kolay taşınabilmektedir. Oysa k  i  PPR boruları kangal yapmak ve
kangal haline gelmiş boruyu açmak imkânsızdır.

             EKSİ 20 DERECE SOĞUKTA DAHİ KIRILMAZ: Özellikle soğuk havalarda PPR         
bo  r u lardaki kırılma, çatlama çokça rastlanan bir sorundur. ELITE PIPE boru ve ek parçaları 
çok soğuk havalarda dahi darbelere dayanır ve kırılmaz. ELITE PIPE ile kırılma, çatlama 
sebebiyle oluşan maddi ve manevi zararlar bertaraf edilmiştir.

    KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLIDIR: Sıcak ve soğuk su tes�satlarında kullanılan 
k�myasallara karşı mükemmel dayanım göstermektedir. 

    PPR GİBİ KAYNAK YAPILIR: Soket füzyon kaynağı yapılma özelliği PPR borular 
seviyesindedir.

 
    ESNEKTİR VE KOLAY ŞEKİL ALIR: Kolay şek�l alma özelliği ile muazzam montaj kolaylığı

sağlamaktadır
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WHAT IS ELITE PIPE? 

As seen from the graphic showing the rela�on between life�me and the pressure, ELITE PIPE is a product which has a superiority 

against its all equivalents and all products used for the same purpose. ELITE PIPE has been developed as the result of the "7-year-

R&D researches" by the qualified teams of Mir R&D Company.

We would like to introduce our product by comparing to the all products and raw materials of which you are aware so that you 

can comprehend our product in a be�er way. So, we have op�mized the resource capacity of PPR, high temperature endurance 

performance of PEX and elas�c property of PERT and come up with a brand net HYBRID product. We have a strong belief that this 

product of us is going to break through in installa�on world. While developing this product, our knowledge and experience 

including the ac�vity of orien�ng the molecules are used sensi�vely. Without such op�miza�ons, we could never come up with 

such a product of advance technology. Our these superiori�es are protected with patent. 

Installa�on sector has been struggling in a vicious cycle for years. PPR, PEX, PERT products cannot meet the sectoral needs.  ELITE 

PIPE has been developed by Mir R&D, which is a affiliated company of Dizayn Group as a SOLUTION against this kind of despair.

We would like to introduce our R&D company which develops such technologies. R&D branch of our company dates back to 32 

years. And in today's world, it is in the nature of a holis�c en�ty with R&D culture which operates in pipe, agriculture, energy, 

structure and defense industry.

- It has more than 50 R&D engineers who have master degrees only in R&D field and 25 professors. 

- Our firm has the biggest private research laboratory of Turkish Republic and numerous patents of which 70% have already 

transformed into produc�on.

- It has realized the project of the defense industry with the highest budget (10.2 million USD) successfully (developing and 

producing the material 10 �mes stronger but 5 �mes lighter than steel) and it is the third company which has this technology 

throughout the world a�er United States and Canada.

WHY SHOULD ELITE PIPE BE PREFERRED? 

                     Your installa�ons are much safer in high temperatures now. HIGH PRESSURE RESISTANCE IN HIGH TEMPERATURE:

   PPRC PN25:                     Life�me for 50 Years,  70 C° 8,8 Bar 

   ELİTE PİPE PN25:            Life�me for 50 Years,  70 C° 11 Bar 

 Thanks to the feature of being leveled and opening the pipe leveled, ELITE PIPE is shipped in a leveled  SHIPMENT EASE: 

way. Levels are shipped through small vehicles and carried out by a single person with ease. However, leveling PPR pipes and 

opening a pipe leveled are impossible.

UBREAKABLE EVEN IN -20 C°: Breaking, fractures are the most frequent problems confronted in PPR pipes during cold 

weathers. ELITE PIPE and its parts resist against impacts and do not break even in cold weathers. Material and non-material 

damages caused by breaking or fracture are avoided with ELITE PIPE.

CHEMICAL-RESISTANT: It provides a high resistance against chemicals used in hot and cold water installa�ons.

WELDING LIKE IN PPR: The property of socket fusion welding is in the PPR pipe level.

FLEXIBLE AND EASY TO SHAPE: It provides an ease of assembly thanks to its characteris�cs to be easy to shape. 

5.
6.
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                 Needs for arch and sleeve in sanitary installa�on are eliminated and need for console REQUIRE VERY FEW APPARATUS:

has almost been set to zero. Therefore, it is possible to use 20 mm diameter in most of the installa�ons instead of 25 mm 

diameter. Engineers will welcome this important privilege with a great excitement and use during the planning.

           Various pipes experience fatal cuts while plaster experts are shaping the plaster       ELIMINATES POST-INSTALLATION RISKS:

by using a sharp trowel during returning to the ba�ery connec�ons while carrying out the mortaring a�er the installa�on in the 

installa�ons where PPR applica�on has been realized. ELITE PIPE has high resistance against trowel impacts. 

           PPR pipes are shipped as 4 meters.  ELITE PIPE pipes are shipped as 20 mm diameter and 60 m       PREVENTS LEAKAGES:

level, 25 mm diameter and 48 m level, 32 mm diameter and 24 m level. Thus, pipe leakages are set to zero.

                      Cost of materials in ELITE PIPE installa�ons are 15% lower compared to those in PPR REDUCES MATERIAL COSTS:

installa�ons.

                      Cra�smanship costs in installa�ons realized with ELITE PIPE is 30% lower REDUCES CRAFTSMANSHIP COSTS:

compared to those in PPR installa�ons.

7.

8.

9.
10.
11.

             DETAIL OF UTMOST IMPORTANCE: 

                ELITE PIPE system warranty is valid only if ELITE PIPE PIPE and ELITE PIPE APPARATUS are welded with ELIT PIPE SPECIAL     

DIE PLATE. 
· A safe welding is only possible when ELITEPIPE PIPE, ELITE PIPE APPARATUS AND DIE PLATE ARE USED TOGETHER. 
· If ELITE PIPE products are used together with any PPR pipe, apparatus or die plate, system warranty is not provided.
        In this case, warranty is provided only for the PIPE and Apparatus independently. 

            AREAS OF USE:

               Hot and cold water installa�ons 

               Hea�ng systems (central hea�ng boiler, room heater installa�ons)

               Clean water and mobile distribu�on lines  

               Solar energy, cooling and air-condi�oning systems 

               Snow and ice mel�ng systems
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‘‘we have made installation with ELITE PIPE’’

Phone

‘‘we saved on the use of so many ttings’’

“Güven�n ve Rahatlığın Keyfin� Yaşa”

   Önemli Bilgilendirme; 
* ELITE PIPE sistem garan�si, sadece ELITE PIPE BORU ve ELITE PIPE EK PARÇALAR, ELITE PIPE ÖZEL PAFTASI ile kaynak yapılırsa geçerlidir. 
* Güvenli bir kaynak ancak ELITE PIPE BORU, EK PARÇA VE PAFTANIN birlikte kullanılması durumunda  mümkün olabilir.
* ELITE PIPE ürünleri herhangi bir PPR boru, ek parça ve ya pa�a ile birlikte kullanılmış ise sistem garan� edilmez.  Bu durumda Sadece BORU ve Ek parçamız bağımsız olarak garan� edilir. 
* Güvenli uygulamayı kolaylaş�rmak amacıyla ELITE PIPE boru poşetlerimizin içinde, o çapa ait ELITE PIPE PAFTASI hediye edilecek�r.

SIHHİ TESİSATTA DEVRİM

YENİ ÜRÜN

ELITEPIPE NEDİR? 

Kullanım ömrü ve basınç ilişkisini gösteren grafikte görüldüğü gibi ELITE PIPE tüm 
muadillerinden ve aynı gaye için kullandığınız tüm ürünlerden daha üstün bir ürün olup  
Mir Ar-Ge Şirketimizin güçlü kadroları tarafından "7 yıl süren Ar-Ge çalışmaları" sonucu 
geliştirilmiştir. Ürünümüzü daha �y� algılamanız �çin bildiğiniz ürün ve hammaddeler 
cinsinden anlatmak isteriz. Şöyle ki; PPR'ın kaynak kabiliyetini, PEX'in yüksek sıcaklık 
dayanım performansını, PERT'in elastikiyetini optimize edip "yepyeni, bambaşka" 
HİBRİT bir ürün açığa çıkarttık. Bu ürünümüzün tesisat dünyasında bir çığır açacağı 
inancındayız. Bu ürünü geliştirirken, aşılama, moleküleri oryante etme dahil tüm 
birikimlerimiz hassasiyetle kullanılmıştır. Tüm bu optimizasyonlar yapılmasaydı, bu seviyede 
ileri teknoloji bir ürün açığa çıkamazdı. Bu üstünlükler patent koruması altına alınmıştır. 
Yıllardır tes�sat sektörü, adeta, tam bir kısır döngünün içinde boğuşmaktadır. 
PPR, PEX, PERT ürünleri sektörün  ihtiyaçlarını karşılama konusunda aciz kalmaktadır.  
ELITE PIPE işte tamda böyle bir çaresizliğe Dizayn Grup'un kardeş şirketi Mir Ar- Ge 
tarafından ÇARE olarak geliştirilmiştir. Bu ve benzer� tür teknoloj�ler� gel�şt�ren Ar-Ge 
firmamızı da s�zlere kısaca tanıtmak �ster�z. F�rmamızın Ar-Ge yapılanması 32 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Bugün ise, boru, tarım, enerji, yapı, savunma sanayi alanlarında Ar-Ge faaliyeti 
yapan, bütüncül (holistik) Ar-Ge kültürü olan bir oluşum içerisindedir.

    - Sadece Ar-Ge alanında 50'den fazla doktora derecesine sahip Ar-Ge mühendisi, 25   
  profesörü    bünyesinde bulundurmaktadır.

    - F�rmamız ülkemizin en büyük özel araştırma laboratuvarına ve %70'i üretime dönüşmüş 
onlarca patente sahiptir.  

- Savunma sanay�n�n en büyük bütçel� (10.2 m�lyon USD) projes�n� (çel�kten on kat daha 
beş kat hafif malzemey� gel�şt�rme ve üretme projesi) başarıyla gerçekleştirmiş olup, güçlü, 

Amerika ve Kanada'dan sonra dünya çapında bu teknolojiye sahip 3. şirkettir".

NEDEN ELITE PIPE TERCİH EDİLİR? 

             YÜKSEK SICAKLIKTA YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI:  
             Yüksek sıcaklıkta tes�satlarınız daha güvenli. 

PPRC PN25:                     50 Yıl Ömür  70 C° 8,8 Bar 
ELITE PIPE PN25:            50 Yıl Ömür  70 C° 11 Bar 

    
             SEVKİYAT KOLAYLIĞI: 
             Kangal olab�lme ve kangal olmuş boruyu kolay açılabilme özelliği sayesinde 

ELITE PIPE kangal şeklinde sevk edilmektedir. Ka n  g allar küçük araçlarla dahi sevk 
edilebilmekte ve tek kişi ile çok kolay taşınabilmektedir. Oysa k  i  PPR boruları kangal yapmak ve
kangal haline gelmiş boruyu açmak imkânsızdır.

             EKSİ 20 DERECE SOĞUKTA DAHİ KIRILMAZ: Özellikle soğuk havalarda PPR         
bo  r u lardaki kırılma, çatlama çokça rastlanan bir sorundur. ELITE PIPE boru ve ek parçaları 
çok soğuk havalarda dahi darbelere dayanır ve kırılmaz. ELITE PIPE ile kırılma, çatlama 
sebebiyle oluşan maddi ve manevi zararlar bertaraf edilmiştir.

    KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLIDIR: Sıcak ve soğuk su tes�satlarında kullanılan 
k�myasallara karşı mükemmel dayanım göstermektedir. 

    PPR GİBİ KAYNAK YAPILIR: Soket füzyon kaynağı yapılma özelliği PPR borular 
seviyesindedir.

 
    ESNEKTİR VE KOLAY ŞEKİL ALIR: Kolay şek�l alma özelliği ile muazzam montaj kolaylığı

sağlamaktadır

- 

- 

- 
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