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Artyku  promocyjny

Francuska firma SFA wiatowy lider 
w produkcji pomporozdrabniaczy i pomp do 
cieków szarych i czarnych ju  od ponad 55 lat 

dostarcza kompleksowe rozwi zania zarówno 
do zastosowa  domowych, jak i komercyjnych. 
W swojej ofercie posiada ponad 50 produktów 
ró ni cych si  mi dzy sob  konstrukcj ,
parametrami technicznymi i zastosowaniem. 
Tak szeroka gama produktowa pozwala na 
dobranie optymalnego rozwi zania dla klienta.

DLACZEGO WARTO WYBRA  PRODUKTY 
SFA?
W ród wielu producentów pomporozdrabnia-
czy i pomp do cieków SFA posiada najszer-
sz  ofert  produktow . Firma SFA od lat pra-
cuje nad nowymi konstrukcjami maj cymi na 
celu zapewnienie optymalnych rozwi za  dla 
inwestorów oraz mo liwo  ich doboru pod 
konkretn  aplikacj .

NAJNOWSZE ROZWI ZANIA SANIACCESS
W szerokiej gamie produktowej SFA wyst puj
urz dzenia z serii SANIACCESS. Urz dzenia 
oprócz podstawowych funkcjonalno ci tj. roz-
drabniania i przet aczania cieków czarnych 
i szarych, posiadaj  nowatorskie rozwi zania 
u atwiaj ce u ytkownikom „ atwy dost p” do 
cz ci rozdrabniaj cej i steruj cej bez koniecz-
no ci od czania go od przyborów azienko-
wych. Takie rozwi zanie pozwala na bardzo 
szybkie usuni cie ewentualnego zatoru (zablo-
kowania no a tn cego) w przypadku dostania 
si  do WC cia a obcego. Element rozdrabniaj -
cy znajduje si  z lewej strony urz dzenia. Po 

drugiej stronie znajduje si  system sterowania 
Presotube (elektro-mechaniczny). Odkr cenie 
dwóch rub, z ka dej ze strony daje nam do-
st p do najwa niejszych elementów pompo-
rozdrabniacza. Tego typu konstrukcja, jest 
unikalna na rynku. Dzi ki niej u ytkownik 
mo e sam usun  zator (przed wcze niejszym 
od czeniem urz dzenia od zasilania), bez ko-
nieczno ci wzywania serwisu i nara ania si
na dodatkowe koszty. Inne po o enia dost -
pu do urz dzenia np. na rodku powodowa-
o by konieczno  od czenia miski WC, gdy

blokowany by  by on przez zbiornik na wod .

RODZAJE URZ DZE  SANIACCESS
W tej kategorii wyst puj  4 urz dzenia: 
l Saniaccess 1 – umo liwia pod czenie mi-
ski WC bez dodatkowych przyborów azien-
kowych. 
l Saniaccess 2 – pozwala na wspó prac
z misk  WC oraz umywalk . Kró ce doloto-
we z umywalki znajduj  si  w jego górnej cz -
ci po obu stronach. 

l Saniaccess 3 – pozwala na stworzenie kom-
pletnej azienki i pod czenie WC, umywalki, 
bidetu, prysznica.
l Saniaccess 4 Pump – to pompa do cieków 
szarych. Mo e by  stosowana do umywalek, 
bidetów, prysznica, wanny, pralki czy zmy-
warki.
 Jest to idealne urz dzenie do stworzenia wy-
spy kuchennej w domu lub mieszkaniu. To co 
istotne, to cieki przet aczane s  cienk  rur-
k  DN 22/28/32 mm, co pozwala w atwy spo-
sób ukry  j  w posadzce, przy listwie przy-

pod ogowej, czy pod sufitem podwieszanym. 
Wszystkie urz dzenia z tej serii przet aczaj
cieki na 5 m w pionie lub na 100 m w pozio-

mie do oddalonych instalacji kanalizacyjnych.
Wszystkie urz dzenia produkowane s  w fa-
brykach we Francji zgodnie z ISO 9001 AFAQ. 

Wi cej informacji na www.sfapoland.pl

Od profesjonalistów dla profesjonalistów
– pomporozdrabniacze z atwym dost pem serwisowym
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