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Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania  
materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń.

© 2021 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji  
lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin SiTech+
nowoczesna kanalizacja niskoszumowa

Odkryj naszą szeroką ofertę na www.wavin.pl

Zagospodarowanie wody 
deszczowej

Dystrybucja wody  
i gazu

Grzanie  
i chłodzenie

Rury osłonowe

Systemy kanalizacji  
zewnętrznej i wewnętrznej

hałasu

ciężar
+20%

-20%

Wyraźna różnica
Waga systemu wpływa na akustykę 

przepływu ścieków. Dzięki o 20% 
większej wadze elementów,  

Wavin SiTech+ redukuje hałas 
wywołany przez przepływające 

ścieki, zachowując  
jednocześnie trwałość  
i wydajność.  
System Wavin SiTech+ to 
rewolucyjne rozwiązanie, 
będące synonimem 
solidnej kanalizacji 
wewnętrznej, a także 
wyznaczające wyższy 

standard na rynku.
Wavin SiTech+ jest 

rozwiązaniem do każdego 
zastosowania. Od małych 

remontów do dużych inwestycji 
budowlanych. Wavin SiTech+ jest 

idealny do miejsc, w których ważna 
jest cisza; takich jak hotele, biura, 

szpitale, placówki opiekuńcze i budynki 
mieszkalne. Dzięki znacznemu ograniczeniu 

hałasu przepływu, pracujący system pozostaje 
nieuchwytny dla zmysłów, co jest jego  

niewątpliwą zaletą.  
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Większy komfort SiTech+  
łatwy montaż

Mniej kłopotu

Efektywny montaż
Miarka na rurach ułatwia i przyspiesza proces 
docinania rur, co przekłada się na jeszcze 
szybszy i bardziej efektywny montaż.

Znaczniki ustawienia
kątowego
Kielichy posiadają znaczniki umieszczone co 15° i co 45°. 
Dzięki temu, w łatwy sposób, dokładnie wyregulujemy 
pozycję kształtki montowanej pod kątem względem osi 
głównej instalacji.

Żebrowane kielichy
Żebrowane kielichy zapewniają lepsze chwytanie, 
ułatwiając instalację w trudnych warunkach. SiTech+ 
jest idealny do każdego przedsięwzięcia, od małych 
remontów po duże inwestycje budowlane.

Kontrola głębokości montażu 
Dzięki pierścieniom ograniczającym na króćcach możemy 
sprawdzić, czy element został właściwie połączony.  
Dzięki dobrze widocznym pierścieniom łatwo jest  
potwierdzić zachowanie 10 mm przerwy potrzebnej  
dla wydłużeń termicznych (dla rur o długości powyżej 2 m).


