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ODLIŠNÁ V DETAILECH
Nová uliční vpusť Wavin nabízí větší spolehlivost, snadnější instalaci a vyžaduje méně údržby. Promyšlená
konstrukce uliční vpusti představuje efektivní a ekonomické řešení, které zároveň minimalizuje požadavky
na výkopové práce během instalace nebo údržby. To vše znamená, že uliční vpusť Wavin je spolehlivá
a bezproblémová alternativa pro obce.

CO VIDÍTE …

Jak rychle lze
uliční vpusť
nainstalovat?
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Pitná voda | Dešťová voda | Odpadní voda
Vytápění a klimatizace | Rozvody plynu

Kolik uličních
vpustí můžete
vyčistit během
jednoho dne?

© 2018 WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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 Ekoplastik s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Česká republika
Tel.: +420 596 136 295 | Fax: +420 326 983 110 | E-mail: info.cz@wavin.com | Více informací na www.wavin.cz
WAVIN Slovakia s.r.o. | Partizánska 73/916 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Slovenská republika
Tel.: +421 038 7605 895 | Fax: +421 038 7605 896 | E-mail: info.sk@wavin.com | Více informací na www.wavin.sk

0109 18-001 – Září 2018

Jak dobře
fungují vaše
uliční vpusti?
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Prohlédněte si naši širokou nabídku na
www.wavin.com

ROZDÍL JE V TOM,
PŘEDSTAVUJEME
NOVOU ULIČNÍ
VPUSŤ

CO NEVIDÍTE

Proč uliční vpusť Wavin?
Uliční vpusť Wavin je vyrobena z polypropylenu. Díky tomu je vpusť vysoce odolná proti poškození
při přepravě, instalaci a údržbě, aniž by došlo k ohrožení její pevnosti v době její životnosti. Nová
uliční vpusť je ekologicky udržitelným a plně recyklovatelným produktem.
Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou,
což minimalizuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost uliční vpusti.

360° filtr zajišťuje vysoký výkon.
Díky sifonu a 360° filtru se směrem proudění vzhůru snižuje uliční vpusť Wavin riziko zanesení filtru
a současně brání postupnému zanášení potrubního systému, přičemž umístění filtru nesnižuje objem
kalového prostoru. Konstrukce uliční vpusti omezuje riziko poškození a zajišťuje, že si vždy udrží svoji
polohu. Abychom si to shrnuli, nová uliční vpusť zajišťuje robustní výkon a snížení potřeby údržby.

Typy uličních vpustí

Rukojeť a opěrka nohou pro snadnou
instalaci
Nová uliční vpusť je mimořádně ergonomická, jak je patrné z její rukojeti, opěrky pro nohy a lehké
plastové konstrukce. Tyto prvky činí instalaci rychlou, nákladově efektivní, a tak snadnou, že celou
práci může obstarat jediný člověk. Vylučují potřebu jeřábu nebo bagru a snižují riziko potřeby
nákladných oprav. Není nutný ani žádný beton, protože dno vpusti je ploché a může být tudíž
uloženo přímo na dno výkopu. Pomocí teleskopického adaptéru je možné snadno nastavit finální
umístění litinové mříže.

Vychutnejte si výhody nízké náročnosti
na údržbu
Dno uliční vpusti Wavin ve tvaru misky nemá žádné hrany nebo rohy, čímž eliminuje riziko uvíznutí
odpadu a kalu. To zajišťuje, že čištění se stává časově úsporným a efektivním procesem.

Uliční vpusť DN 315 s filtrem
Součástí je sifon a 360° filtr
Objem usazovacího prostoru: 70 litrů
Průměr odtoku: DN 160
Materiál: polypropylen
Kód: IF000900W

Uliční vpusť DN 425 s filtrem
Součástí je sifon a 360° filtr
Objem usazovacího prostoru: 70 litrů
Průměr odtoku: DN 200
Materiál: polypropylen
Kód: IF000910W

