
NENÍ
TŘEBA 

LUBRIKOVAT

Prémiová tichá kanalizace Wavin AS+ 
je vyrobena ze speciálně upraveného 
materiálu PP. Součástí systému jsou 
speciálně vyvinuté odhlučněné objímky, 
ideální pro velké i malé prostory. Se 

speciálně tvarovanými koncovkami 
a samomazným modrým těsněním 
představuje nejnovější Wavin AS+ ab-
solutní špičku v oblasti snižování hluku 
při zachování maximálního výkonu.

ZAUJALY VÁS VLASTNOSTI
NOVÉ TICHÉ KANALIZACE WAVIN AS+?

VELMI SNADNÁ INSTALACE
NENÍ ŽÁDNOU NÁHODOU

MAXIMÁLNÍ SNÍŽENÍ HLUKU
NENÍ ŽÁDNOU NÁHODOUNENÍ ŽÁDNOU NÁHODOU

ZJISTĚTE VÍCE NA
WAVIN.CZ

NOVÝ
WAVIN AS+

PRÉMIOVÁ 
ODHLUČNĚNÁ 
KANALIZACE

WAVIN AS+WAVIN AS+
PRÉMIOVÁ PRÉMIOVÁ 

131 000 HODIN TESTOVÁNÍ PŘI MONTÁŽÍCH 152 HODIN TESTOVÁNÍ HLADINY HLUKU
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KALKULÁTOR 
WAVIN SOUNDCHECK

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
NOVÉ WAVIN AS+

WAVIN AS+ JE NABITÝ 
SKVĚLÝMI VLASTNOSTMI

ON-LINE NÁSTROJ PRO ZJIŠTĚNÍ 
HLADINY HLUKU
Dodržování nízké úrovně hluku v bu-
dovách je jedním ze zákonných poža-
davků. Použijte náš bezplatný on-line 
nástroj Wavin SoundCheck. Tento jedi- 
nečný nástroj společnosti Wavin, 
simuluje akustiku systému v konečné 

instalaci a vypočítává hladiny hluku na 
základě jednotlivých parametrů. V šesti 
jasně definovaných a intuitivních kro-
cích můžete získat odpověď na otázku, 
zda váš návrh splňuje zákonné poža-
davky.

Unikátní složení materiálu 
zaručuje perfektní 

absorbci hluku

Tvar modrého těsnění 
garantuje těsnost 

a bezchybnost montáže

S novým, patentovaným 
modrým těsněním není 

třeba lubrikovat

Nový Wavin AS+ byl navržen tak, 
aby vyhovoval potřebám projektantů 
a instalatérů. Na základě 30 let zku-
šeností a více než sto tisíc hodin
testování hladiny hluku a zkoušení 
nových materiálů jsme vyvinuli unikátní 
samomazné modré těsnění. Z tohoto 
důvodu můžeme s jistotou říci, že 
maximální redukce hluku a velmi snadná 
instalace nového Wavin AS+ není žádná 
náhoda.

TICHÝ 
A VYSOCE 
VÝKONNÝ

Kompaktní design, perfektní 
pro malé a úzké prostory

Speciálně tvarovaný konec 
redukuje sílu potřebnou 

ke spojení

Speciálně tvarovaný konec Speciálně tvarovaný konec 
redukuje sílu potřebnou redukuje sílu potřebnou 

ke spojení

Kompaktní design, perfektní Kompaktní design, perfektní 
pro malé a úzké prostorypro malé a úzké prostory

Unikátní složení materiálu Unikátní složení materiálu 
zaručuje perfektní zaručuje perfektní 

absorbci hlukuabsorbci hluku

Tvar modrého těsnění Tvar modrého těsnění 
garantuje těsnost garantuje těsnost 

a bezchybnost montážea bezchybnost montáže

S novým, patentovaným S novým, patentovaným 
modrým těsněním není modrým těsněním není 

třeba lubrikovattřeba lubrikovat

Tvar modrého těsnění Tvar modrého těsnění 

ON-LINE NÁSTROJ PRO ZJIŠTĚNÍ ON-LINE NÁSTROJ PRO ZJIŠTĚNÍ 
HLADINY HLUKU


