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Adaptacja ca ych obiektów lub po-
jedynczych pomieszcze  do zu-
pe nie nowych funkcji jest dzi

zjawiskiem powszechnym. Wymogi funk-
cjonalne ci gle si  zmieniaj , a budowle 
nie. Im starsza budowla tym dostosowanie 
do nowych funkcji wymaga powa niej-
szych ingerencji modernizacyjnych. 
Wzrastaj  tym samym sprzeczno ci pomi -
dzy kluczowymi w adaptacji d eniami do 
minimalizowania kosztów, a koniecznymi 
przekszta ceniami dostosowuj cymi je do 
nowych funkcji. 

Z pomoc  przychodz  specjalne pompy 
do t oczenia wody, cieków czarnych i sza-
rych. Umo liwiaj  one przet aczanie ich 
z ró nych przyborów (WC, zlew, umywalka, 
zmywarka, pralka, prysznic, etc.) do odda-
lonych pionów kanalizacyjnych. 

Pomporozdrabniacz jest urz dzeniem 
elektrycznym zasilanym 230 V, zaopatrzo-
nym w pomp  wraz z no em tn cym s u-

cym do rozdrabniania i przet aczania 
cieków fekalnych, papieru toaletowego 

i odpadków organicznych. Wewn trz znaj-
duje si  system elektroniczny steruj cy pra-
c  pompy, oraz systemem sterowania. 

DODATKOWA AZIENKA 
W POMIESZCZENIU BEZ PIO-
NÓW KANALIZACYJNYCH? 
TO NIE PROBLEM!
Wybieraj c pomporozdrabniacz nale y za-
da  sobie pytanie jakie i ile przyborów 
chcemy do niego pod czy . Do ma ej a-
zienki wystarczy urz dzenie przystaw-
kowe montowane bezpo rednio za mi-
sk  WC. Charakteryzuj  si  zwart  budow

i moc  silników do 500 W. W niektórych 
modelach istnieje mo liwo  pod czenia 
jednocze nie kilku przyborów takich jak 
WC, umywalka, wanna, prysznic. W zale -
no ci od ilo ci przyborów i parametrów t o-
czenia istnieje mo liwo  doboru optymal-
nego rozwi zania dla przysz ego inwestora. 
(modele Saniaccess 1,2,3, Sanibrouyer, 
Sanitop, Saniplus, Sanislim, Sanipack, 
Sanipro). Ciekawym rozwi zaniem w tej 
kategorii produktów s  urz dzenia prze-
znaczone do wspó pracy z podwieszany-
mi miskami WC. Mo na je zainstalowa
w pewnej odleg o ci od stela a WC i pod -
czy  do niego wszystkie pozosta e przybory 
(Sanipack). Du  zalet  takiego rozwi za-
nia jest to, e mo na je zabudowa  w cia-
nie, dzi ki czemu jest on zupe nie niewi-
doczny. Posiadamy równie  urz dzenia 
zintegrowane tzn. pomporozdrabniacz wbu-
dowany w stela  podtynkowy – Saniwall 
Pro UP ze stela em od firmy GROHE.

KUCHNIA LUB PRALNIA 
W PIWNICY? TO MO LIWE!
Wybieraj c pomp  podobnie jak w przypad-
ku pomporozdrabniaczy musimy zada  so-
bie pytanie jakie i ile przyborów chcemy do 
niej pod czy . W ma ej kuchni bardzo do-
brze sprawdzi si  pompa SANIACCESS 4,
SANISPEED lub SANIVITE. S  to bardzo 
wydajne pompy przeznaczone do inten-
sywnej pracy. Odprowadzaj cieki ze zle-
wozmywaków, umywalek i umo liwia-
j  pod czenie wszystkich (z wyj tkiem 
WC) pozosta ych urz dze  sanitarnych. 
Posiadaj  mo liwo  pompowania cieków 
do 7 m w pionie lub do 70 m w poziomie. 

Maksymalna temperatura cieków to 75°C 
dlatego te  doskonale si  sprawdz  przy pod-

czeniu zmywarki lub pralki. Moc silnika 
400 W, klasa ochrony IP44.

Urz dzenia obj te s  2-letnim okresem 
gwarancyjnym, a serwis i konserwacja od-
bywa si  w miejscu monta u urz dzenia. 
Jest to koronny argument dla inwestora przy 
wyborze producenta. Posiadamy 55 punk-
ty serwisowe na terenie kraju. Zapewniamy 
nasze pe ne wsparcie dla projektantów, 
firm wykonawczych i inwestorów. Jeste my 
w stanie dobra  optymalne rozwi zanie 
pod wzgl dem technicznym i cenowym. 

Zapraszamy do kontaktu z SFA. Wi cej 
informacji znajdziecie Pa stwo na naszej 
stronie www.sfapoland.pl lub pod nr telefo-
nu do biura 22 732 00 32. 

Rozwi zania sanitarne w pomieszczeniach bez kanalizacji
Pomporozdrabniacze i pompy do cieków umo liwiaj ce stworzenie dowolnego pomieszczenia sani-
tarnego sprzedaj  si  coraz lepiej i wydaje si , e nie jest to tylko chwilowa moda, ale jak najbardziej 
pozytywny trend. Technologia stosowana w tego typu urz dzeniach jest coraz bardziej efektywna 
i dost pna cenowo. 
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