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Artyku  promocyjny

Wykonaj w dowolnym miejscu nowe pomiesz-
czenia bez brudnych i kosztownych prac remon-
towych. Wygodniejsze ycie i wi ksza warto
domu poprzez dodanie pomieszcze  takich jak 
WC, azienka, pralnia czy aneks kuchenny.

Adaptacja niewykorzystanych przestrzeni 
od piwnicy po strych bez burzenia cian 
i zmiany instalacji sanitarno-kanalizacyjnej 
jest teraz mo liwa dzi ki nowej serii urz dze
Wilo-HiSewlift do odprowadzania wody 
brudnej i cieków, która zapewnia:

niezawodno : 2 lata gwarancji, serwis 
w ca ej Polsce,

komfort u ytkowania: cicha praca, brak 
wydobywania si  nieprzyjemnych zapachów,

atwo  instalacji: kompaktowa budowa, 
estetyczny wygl d.

Poni sza tabela przedstawia kilka warian-
tów od dodatkowego WC, do kompletnej a-
zienki czy aneksu kuchennego, w zale no ci 
od ilo ci i rodzaju przy cze .

Wilo-HiSewlift to w pe ni automatyczne 
urz dzenia, zaprojektowane do gromadzenia 
i odprowadzania cieków sanitarnych z poje-
dynczych toalet, wody odp ywowej z umywa-
lek, kabin prysznicowych lub bidetów.

Drugim typoszeregiem nowych agrega-
tów jest Wilo-HiDrainlift do przet aczania 
wody zanieczyszczonej, polecany do odpro-
wadzania wody z pryszniców, umywalek 
czy bidetów, w sytuacji kiedy nie jest mo li-
we grawitacyjne odprowadzenie wody zanie-
czyszczonej bezpo rednio do kanalizacji zbior-

czej. Kompaktowa budowa tych urz dze  oraz 
3 wersje wykonania pozwalaj  na monta
bezpo rednio za toalet  b d  podtynkowo. 
Agregaty wyposa one s  w urz dzenie do roz-
drabniania wi kszych frakcji. Hermetyczna bu-
dowa gwarantuje cich  prac  (<57 dB), a zinte-
growany filtr z w glem aktywnym zapewniaj
zabezpieczenie przed uwalnianiem si  nieprzy-
jemnych zapachów. W pe ni gotowe do pod -
czenia urz dzenie dostarczane jest wraz z ele-
mentami monta owymi.

Kompaktowa konstrukcja oraz zmniejszona 
pojemno  zbiornika pozwalaj  na wkompono-
wanie si  urz dzenia w zabudow azienki oraz 
szybkie opró nianie zbiornika bez konieczno-
ci stagnacji cieków. Dzi ki temu mo na ide-

alnie dopasowa  agregat to wybranego rodza-
ju wyko czenie azienki. 

Na wysokiej jako ci tych produktów mo na 
zawsze ca kowicie polega . Jednocze nie za-
wsze mo na by  pewnym, e wszystko b dzie 
optymalnie dzia a o, a Klienci b d  w pe ni za-
dowoleni. W razie ewentualnej awarii przyje -
d a wyspecjalizowany serwis Wilo. 
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