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PREZENTACJA

SANHA® dostarcza na rynek rury i z³¹cz-

ki, które pasuj¹ do niemal¿e ka¿dego za-

stosowania w instalacjach wewnêtrznych

w budynkach mieszkalnych oraz przemy-

s³owych.

W obszarze metalowych systemów in-

stalacyjnych SANHA® oferuje dzisiaj

wszelkie mo¿liwe materia³y. W tym za-

kresie paleta produktów zosta³a rozsze-

rzona o trzy systemy z funkcj¹ niezaci-

œniête-nieszczelne. Ka¿dy z nich jest 

w pe³ni kompatybilny ze wszystkimi

dostêpnymi na rynku szczêkami zaci-

skowymi dla po³¹czeñ typu M-MM: 

SANHA®-Therm: rury i z³¹czki o wy-

miarach 12-108 mm wykonane s¹ ze stali

ocynkowanej z materia³u gatunku 1.0034

wg PN-EN 10305. Nadaj¹ siê one do za-

mkniêtych systemów grzewczych i ch³od-

niczych, jak równie¿ do instalacji powie-

trza sprê¿onego.

NiroTherm®: rury o wymiarach 15-

108 mm wykonane z materia³u gatunku

1.4301 wg PN-EN 10088 bêd¹ce przy du-

¿ych projektach rozwi¹zaniem szczegól-

nie ekonomicznym. Mo¿na je ³¹czyæ ze

z³¹czkami NiroSan®-Press i SANHA®-

Therm. NiroTherm® nie jest rozwi¹za-

niem dla  instalacji wody pitnej, lecz dla

systemów ch³odz¹cych, powietrza sprê¿o-

nego i systemów grzewczych, jak równie¿

znajduje zastosowanie w wielu rozwi¹za-

niach przemys³owych. 

NiroSan®-ECO: kto zdecyduje siê na t¹ ru-

rê systemow¹, poka¿e swoj¹ œwiadomoœæ

odpowiedzialnoœci w zakresie ochrony œro-

dowiska bez zmniejszania wymagañ co do

jakoœci instalacji. Rury produkowane s¹

ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404 wg

PN-EN 10312, jednak¿e maj¹ zredukowa-

n¹ gruboœæ œcianek. To oszczêdza materia³

i zmniejsza emisjê CO
2

oszczêdzaj¹c jed-

noczeœnie zasoby naturalne. Rury ³¹czone

s¹ za pomoc¹ z³¹czek systemowych Niro-

San®-Press.

NiroSan®-ECO znajduje swoje zastosowa-

nie m.in. w instalacjach wody pitnej, jak

równie¿ ma zastosowanie w przemyœle tam,

gdzie wymagania dotycz¹ce higieny odgry-

waj¹ szczególnie du¿¹ rolê. 

Poni¿sze dwa nowe systemy po³¹czeñ s¹

pierwszymi cz³onkami ca³kiem nowej ro-

dziny produktów o nazwie 3fit. W oby-

dwu przypadkach chodzi o z³¹czki z mie-

szanych materia³ów: tworzywa sztuczne-

go i metalu. U¿yte komponenty metalowe

gwarantuj¹ bardzo wysok¹ stabilnoœæ.

Z³¹czki nosz¹ nazwê 3fit, poniewa¿ pasu-

j¹ do trzech typów rur.:

Â NiroSan®-Flex, wysokogatunkowa

ciêkoœcienna rura ze stali nierdzewnej

w os³onie z tworzywa sztucznego

PE-RT-/AI/PE-HD.

ÂMultifit®-Flex, wysokogatunkowa rura

instalacyjna z tworzywa sztucznego 

Â Cienkoœcienne rury miedziane w os³o-

nie z tworzywa pochodz¹ce od ró¿nych

producentów np.: Q-Tec z KME, cupro-

therm CTX firmy Wieland oraz Cusmart

z firmy Halcor.  

SANHA® zaproponowa³a klientom dwie

techniki wykonywania po³¹czeñ:

3fit-Push:  z³¹czki wtykowe z funkcj¹

LF ³¹cz¹ tworzywo sztuczne ze stopami

miedzi. Zakres zastosowania 3fit-Push

to instalacje sanitarne i c.o., technika

klimatyzacyjna i wiele innych zastoso-

wañ równie¿ w przemyœle. Dziêki ich

jedynemu w swoim rodzaju designowi

i specjalnie dla nich skonstruowanym

systemom mocuj¹cym-funkcja LF (blo-

kowanie rury w z³¹czce nastêpuje za po-

moc¹ klina mocuj¹cego) – z³¹czki umo-

¿liwiaj¹ wykonanie szczególnie stabilne-

go oraz szybkiego po³¹czenia. Z³¹czki te

dostêpne s¹ do rur w œrednicach 14 mm,

16 mm i 20 mm.

3fit-Press: z³¹czki zaciskowe z rodziny

3fit produkowane s¹ z mosi¹dzu, odpor-

nego na odcynkowanie, z tulej¹ zaciskow¹

ze stali szlachetnej. St¹d te¿ wynika ich

wysoka obci¹¿alnoœæ i bezpieczeñstwo.

Zakres zastosowania dla z³¹czek 3fit-Press

to miêdzy innymi: instalacje wody pitnej,

c.o., klimatyzacyjne (woda lodowa) oraz za-

stosowania w przemyœle.  Dostêpne s¹ do

rur o œrednicach 16 mm, 20 mm, 26 mm 

i 32 mm. Ka¿dy z tych piêciu nowych sys-

temów spe³nia w idealny sposób wymogi

okreœlone dla konkretnego zastosowania

oraz ka¿dej sytuacji, w której zosta³ zastoso-

wany. W ten sposób SANHA® spe³nia wy-

sokie wymagania dzia³aj¹c z mottem: „Naj-

lepsze dla klienta, zdrowia i œrodowiska”.

SANHA Polska Sp. z o.o.

ul. Poznañska 49, 59-220 Legnica

tel. 076 862 99 99 

www.sanha.com.pl

SANHA® stale rozbudowuje swój 

bogaty asortyment systemów i z³¹czek 

instalacyjnych. Firma zaprezentowa³a 

w marcu 2007 na targach we Frankfurcie

piêæ nowych systemów instalacyjnych: 

systemy metalowe SANHA®-Therm, 

NiroTherm® i NiroSan®-ECO oraz dwa syste-

my do rur z tworzywa sztuczego:  

3fit-Push i 3fit-Press. 

Systemy instalacyjne  SANHA
®
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