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Remontuj c dom cz sto stajemy przed 
problemem rozmieszczenia na nowo 
pomieszcze  sanitarnych. Zdarza si

e stworzenie kuchni lub azienki w da-
nym miejscu jest utrudnione lub niemo liwe 
ze wzgl du na po o enie pionów kanaliza-
cyjnych. W takich wypadkach zagl da nam 
w oczy widmo kosztownego i czasoch onne-
go remontu i przeprojektowywania kanali-
zacji na nowo. Na szcz cie nie jest to jedyne 
wyj cie. Z pomoc  przychodz  urz dzenia 
do t oczenia cieków od SFA.

DLACZEGO SFA?
To my 60 lat temu wymy lili my ide  pom-
porozdrabniaczy. Przez ten czas stali my si

wiatowym liderem w bran y
i zaufa y nam miliony klien-
tów na ca ym wiecie. Nasi 
naukowcy od lat prowa-
dz  badania nad ci g ym 

ulepszaniem produktów i szukaniem nowych 
rozwi za . Wszystkie nasze urz dzenia i po-
dzespo y pochodz  z certyfikowanych fabryk 
z Francji. 

CZYM JEST 
POMPOROZDRABNIACZ?
Pomporozdrabniacz jest urz dzeniem elek-
trycznym zasilanym 230 V zaopatrzonym 
w pomp  wraz z no em s u cym do rozdrab-
niania i przet aczania cieków fekalnych, pa-
pieru toaletowego i odpadków organicznych. 
Wewn trz znajduje si  system elektronicz-
ny steruj cy pomp  wraz z systemem za cza-
nia urz dzenia. Urz dzenie po rozdrobnieniu 
cieków mo e przet oczy  je zarówno w pio-

nie, jak i poziomie.
SFA posiada w swojej ofercie ponad 

60 urz dze , dzi ki czemu bardzo atwo zna-
le  odpowiednie rozwi zanie dostosowa-
ne do konkretnych potrzeb. Najwi ksz  gru-
p  stanowi  pomporozdrabniacze i pompy 
domowe. Charakteryzuj  si  zwart  budow
i moc  silników do 500 W. Pozwalaj  na roz-
drobnienie cieków i przet oczenie ich na wy-
soko  5 m i do 100 m w poziomie. W grupie 
tej wyró niamy m.in. urz dzenia przystawko-
we s  to urz dzenia, które montowane s  bez-
po rednio za misk  WC. W niektórych mode-
lach mo na równie  pod czy  jednocze nie 
kilka przyborów: WC, umywalka, wanna, 
prysznic, pralka.

Urz dzenia przeznaczone do wspó pra-
cy z podwieszanymi miskami WC s  instalo-
wane w pewnej odleg o ci do stela a WC i tu 
równie  mamy mo liwo  pod czenia do-
datkowych przyborów. Oferujemy urz dzenia 
kompletne – stela  z wbudowanym rozdrab-
niaczem, umo liwiaj cy pod czenie dowol-
nej miski WC dost pnej na rynku lub pompo-
rozdrabniacz do zabudowy w cianie.

Pompy do cieków szarych s  urz dzenia-
mi przet aczaj cymi cieki z ca ej kuchni, a-
zienki, pralni bez WC. Zastosowanie tych 
urz dze  pozwala na dowoln  aran acj  po-
mieszcze  bez wzgl du na po o enie pionów 
kanalizacyjnych. Istnieje mo liwo  stworze-

nia wyspy kuchennej bez konieczno ci kosz-
townych prac adaptacyjnych.

Wszystkie urz dzenia obj te s  dwulet-
ni  gwarancj . Wa nym aspektem jest sie
55 punktów serwisowych na terenie ca e-
go kraju. Naprawa urz dze  nast puje bezpo-
rednio w miejscu zainstalowania urz dze-

nia.
Wi cej informacji na temat urz dze  SFA 

znajdziecie Pa stwo na stronie internetowej 
www.sfapoland.pl. 

Pomporozdrabniacze SFA
Remont mieszkania czy domu mo e nastr cza  problemów. 
Jednym z nich jest umieszczenie kuchni lub azienki w zupe nie
nowym miejscu, w którym brakuje pionów kanalizacyjnych.
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