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KANALIZACJA I DRENAŻ

Akcesoria
kanalizacyjne
P R E Z E N TA C J A

CHARAKTERYSTYKA
 Zasuwa burzowa
Zastosowanie: ochrona instalacji przed cofającymi się ściekami
Materiał: obudowa zasuwy wykonana jest z odpornego na
uderzenia tworzywa ABS; uszczelka wykonana jest z EPDM;
uszczelka rury wyprodukowana jest z gumy, z dodatkiem
składników zapobiegających starzeniu, wykonanej metodą
wulkanizacji; śruby wykonane są ze stali kwasoodpornej
(INOX); zawór zwrotny wykonany jest z polipropylenu
i wkładki z blachy nierdzewnej
Średnice [mm]: 50, 110, 160
 Osadnik rynnowy
Zastosowanie: umożliwia bezpieczny odpływ wody deszczowej
Materiał: PP w kolorze czarnym i szarym
Średnice [mm]: 110, 125
Cechy szczególne: konstrukcja osadnika Capricorn pozwala na
bezpośrednie wprowadzenie rury rynnowej do urządzenia o średnicy
50, 80, 90, 100, 110 i 125 mm; zastosowanie koszyka w osadniku
umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń spływających wraz z wodą
deszczową np. gałęzi, liści; dostęp do koszyka w osadniku umożliwia łatwo ściągalna pokrywa; w dolnej części osadnika znajduje się
otwór do odprowadzenia wody
 Wpusty podłogowe
Zastosowanie: odprowadzanie wody z balkonów, tarasów, garaży,
piwnic, pralni, kotłowni, łazienek
Typy: z odpływem prostym, z odpływem bocznym; z kratką plastikową lub ze stali nierdzewnej
Materiał: PP, stal nierdzewna (kratki)
Średnice [mm]: 50, 110 (wpusty z kratką ze stali nierdzewnej)
 System wywiewny
Zastosowanie: wentylacja pionów i przewodów poziomych kanalizacji wewnętrznej
Elementy systemu: wywiewki, redukcje, kołnierz płaski, ruchomy
lub gumowy, rury kanalizacyjne
Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym i pomarańczowym
(Æ160 mm), na zamówienie w dowolnym kolorze; guma TT
(kołnierz gumowy); blacha aluminiowa lub ołowiana (kołnierz
ruchomy)
Wymiary [mm]: śr. systemu: 50, 75, 110, 160; dł. systemu: 330, 500,
750, 1000, na zamówienie dowolna
 Napowietrzacze do instalacji kanalizacyjnych
Zastosowanie: wyrównywanie ciśnienia w instalacjach kanalizacyjnych
Typy: z redukcją lub bez niej
Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym, białym, metalizowane na kolor srebrny lub złoty, na zamówienie w dowolnym kolorze
Średnice [mm]: 50, 75, 110
Akcesoria: redukcje (Æ50/32, 50/40, 110/50, 110/75 mm)
Cechy szczególne: nowa konstrukcja napowietrzacza i zaworu
napowietrzającego zwiększająca ich wydajność
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 Wywiewki z siatką
ochronną
Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym, białym, na zamówienie w dowolnym kolorze
Średnice [mm]: 50, 75, 110, 160
Cechy szczególne: specjalna, nowa
konstrukcja daszku umożliwiająca
sprawne działanie wywiewki również
w trudnych warunkach atmosferycznych, siatka ochronna uniemożliwia
dostawanie się owadów do instalacji
 Traper
Zastosowanie: łączenie instalacji ceramicznej i z PVC
Materiał: PP w kolorze szarym
Średnice [mm]: 50, 75, 110, 160
 Przyłącza WC
 Zaślepki do rur

INFORMACJE
DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: Zasuwa burzowa
110 i 160 – zgodna z EN 13564-2:2000
i PN-EN 1455-1:2000(u), atesty, deklaracje zgodności na produkty
Nagrody: Złoty Instalator 2002 za
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, Zasłużony dla Budownictwa 2003, Złoty Klucz Instalatora 2004, Certyfikat TUV-ISO 9001:2000, zrzeszony w BCC,
Przedsiębiorstwo Fair Play 2005, Gazela Biznesu 2006
Pozostała oferta: bogata oferta systemów zamocowań (uchwyty
plastikowe, metalowe); szeroki wybór
narzędzi instalatorskich
NOWOŚĆ: osadnik rynnowy, zasuwa
burzowa Æ125 mm
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