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Seznamte se s naším širokým portfoliem na wavin.cz

Společnost Wavin provozuje program neustálého vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění specifikací svých  
produktů bez upozornění. Veškeré informace v této publikaci jsou poskytovány v dobré víře a považovány za správné v době jejího tisku. 
Nelze však přijmout jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí nebo nesprávné předpoklady.

© 2020 Wavin Společnost Wavin nabízí efektivní řešení nezbytných potřeb každodenního života: spolehlivou distribuci pitné
vody, zpracování dešťové vody a odpadních vod na základě zásad trvale udržitelného rozvoje a ekologie.

Wavin je součástí skupiny Orbia, zahrnující 
společnosti, které se snaží nacházet řešení 
aktuálních světových problémů a výzev. 
Sledujeme společný cíl:  
To Advance Life Around the World.

Pitná voda  

Rozvody plynu

Dešťová voda

Kanalizace

Odpadní voda

Vytápění a klimatizace
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SiTech+
Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Dejte hluku  
Šach-Mat



Vyšší výkonnost

Méně potíží
SiTech+ SiTech+

SiTech+ pro  
snadnou instalaci

Nové černé barevné  
provedení
Nové černé provedení zvyšuje odolnost potrubí 
SiTech+ během jeho životnosti. Matný černý povrch 
zlepšuje ochranu proti UV záření při skladování 
ve venkovních prostorách staveniště. Na matně 
černém povrchu je navíc méně viditelný prach.

Pomůcky pro určení správného 
úhlu rotace tvarovek
K usnadnění montáže a pro správnou směrovou orientaci 
tvarovek, slouží vylisované značky na hrdlech tvarovek, 
v úhlech po 15° a 45°.

Žebrované tvarovky
Žebrované tvarovky umožňují lepší úchop, což 
usnadňuje instalaci zejména na obtížně přístupných 
místech. Produkty SiTech+ jsou ideální pro jakýkoliv 
projekt od drobných renovací po rozsáhlé stavby.

Kontrola hloubky zasunutí 
Značky na tvarovkách umožňují kontrolovat 
správnou hloubku zasunutí koncovky do hrdla. 

www.wavin.cz



Vyšší výkonnost

Méně potíží
SiTech+

S
iT

ec
h

S
iT

ec
h+

kg

SiTech+www.wavin.cz

hluku

hmotnost

Znatelný rozdíl
Hmotnost tvarovek ovlivňuje akustické 

vlastnosti při průtoku vody. Díky  
20% zvýšení hmotnosti tvarovek 

dokáže Wavin SiTech+ redukovat 
akustický projev protékající vody 

při současném zachování 
odolnosti materiálu. Revoluční 
produkty Wavin SiTech+  
jsou správnou volbou,  
pokud hledáte moderní 
robustní odpadní potrubní 
systém splňující ty nejvyšší 
standardy. 

Wavin SiTech+ nabízí řešení 
pro každou situaci. Ať jde 

o rozsáhlé stavební projekty, 
nebo o drobné renovace, 

SiTech+ se hodí do všech 
prostředí, kde je žádoucí co nejvíce 

omezit hlukovou zátěž, jako jsou 
bytové domy, hotely, kanceláře, 

nemocnice, domy s pečovatelskou  
službou a rodinné domy.  

Díky znatelnému snížení hluku  
bude systém ceněn v jakémkoliv  

obytném  nebo pracovním prostředí. 


