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Remont mieszkania czy domu może nastręczać problemów. Jednym z nich 
jest umieszczenie kuchni lub łazienki w zupełnie nowym miejscu, w którym 
brakuje pionów kanalizacyjnych.

Remontując dom często stajemy przed problemem rozmieszczenia na nowo 
pomieszczeń sanitarnych. Zdarza się że stworzenie kuchni lub łazienki w żąda-
nym miejscu jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na położenie pionów 
kanalizacyjnych. W takich wypadkach zagląda nam w oczy widmo kosztownego 
i czasochłonnego remontu i przeprojektowywania kanalizacji na nowo. Na szczę-
ście nie jest to jedyne wyjście. Z pomocą przychodzą urządzenia do tłoczenia 
ścieków od SFA.

Dlaczego SFA?
To my 60 lat temu wymyśliliśmy ideę pomporozdrabniaczy. Przez ten czas stali-
śmy się światowym liderem w branży i zaufały nam miliony klientów na całym 
świecie. Nasi naukowcy od lat prowadzą badania nad ciągłym ulepszaniem pro-
duktów i szukaniem nowych rozwiązań. Wszystkie nasze urządzenia i podzespoły 
pochodzą z certyfikowanych fabryk z Francji. 

Czym jest pomporozdrabniacz?
Pomporozdrabniacz jest urządzeniem elektrycznym zasilanym 230 V zaopa-
trzonym w pompę wraz z nożem służącym do rozdrabniania i przetłaczania 
ścieków fekalnych, papieru toaletowego i odpadków organicznych. Wewnątrz 
znajduje się system elektroniczny sterujący pompą wraz z systemem załączania 
urządzenia. Urządzenie po rozdrobnieniu ścieków może przetłoczyć je zarówno 
w pionie, jak i poziomie.

Rodzaje urządzeń oferowanych przez SFA
SFA posiada w swojej ofercie ponad 60 urządzeń, dzięki czemu bardzo łatwo zna-
leźć odpowiednie rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb. Największą 
grupę stanowią pomporozdrabniacze i pompy domowe. Charakteryzują się 
zwartą budową i mocą silników do 500 W. Pozwalają na rozdrobnienie ścieków 
i przetłoczenie ich na wysokość 5 m i do 100 m w poziomie. W grupie tej wyróż-
niamy m.in. urządzenia przystawkowe są to urządzenia, które montowane są 
bezpośrednio za miską WC. W niektórych modelach można również podłączyć 
jednocześnie kilka przyborów: WC, umywalka, wanna, prysznic, pralka.

Urządzenia przeznaczone do współpracy z podwieszanymi miskami WC 
są instalowane w pewnej odległości do stelaża WC i tu również mamy możliwość 
podłączenia dodatkowych przyborów. Oferujemy urządzenia kompletne – stelaż 
z wbudowanym rozdrabniaczem, umożliwiający podłączenie dowolnej miski WC 
dostępnej na rynku lub pomporozdrabniacz do zabudowy w ścianie.

Pompy do ścieków szarych są urządzeniami przetłaczającymi ścieki z całej 
kuchni, łazienki, pralni bez WC. Zastosowanie tych urządzeń pozwala na dowol-
ną aranżację pomieszczeń bez względu na położenie pionów kanalizacyjnych. 
Istnieje możliwość stworzenia wyspy kuchennej bez konieczności kosztownych 
prac adaptacyjnych.

Wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją. Ważnym aspektem jest 
bardzo sieć 55 punktów serwisowych na terenie całego kraju. Naprawa urządzeń 
następuje bezpośrednio w miejscu zainstalowania urządzenia.

Więcej informacji na temat urządzeń SFA znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej www.sfapoland.pl.
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