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  Trójwarstwowa rura – biała wewnątrz, czarna 
na zewnątrz - jest odporna na wpływy otoczenia,  
w tym uderzenia w ujemnej temperaturze (do -20°C). 
Jednocześnie jest szczególnie odporna na agresyw-
ne ścieki, a jej gładka wewnętrzna powierzchnia za-
pewnia optymalną hydraulikę podczas odprowadza-
nia ścieków. Czarny kolor powierzchni rur i kształtek 
poprawia ochronę przed promieniowaniem UV.  
Ma to szczególne znaczenie podczas przechowywa-
nia elementów na zewnątrz oraz podczas prac bu-
dowlanych. Co więcej, matowe, czarne wykończenie 
jest mniej podatne na zanieczyszczenia oraz nadaje 
systemowi elegancki wygląd. Z kolei biały kolor we-
wnątrz rury, umożliwia jej dokładną inspekcję.
Nowy SiTech+, oprócz niepodważalnych walorów 
akustycznych, ma szereg udogodnień ułatwiających  

i przyspieszających montaż. Już na pierwszy rzut 
oka widoczne są specjalne wytłoczenia na kielichach  
w postaci żeber, które zapewniają lepsze trzymanie, 
ułatwiając w ten sposób montaż w trudnych warun-
kach. Dodatkowym udogodnieniem dla instalatora 
jest pierścień na bosym końcu kształtki, który umoż-
liwia kontrolę poprawnego wsunięcia kształtki w kie-
lich. Bardzo przydatne są również znaczniki kąta na 
obwodzie kielicha. Mają one za zadanie ułatwić pre-
cyzyjną regulację pozycji kształtki montowanej pod 
kątem względem osi głównej instalacji. Duża różno-
rodność kształtek umożliwia z kolei łatwiejsze dopa-
sowanie elementów systemu do układu instalacji.
SiTech+ to właściwy wybór zarówno dla dużych 
obiektów budowlanych, domów jednorodzinnych, 
jak i podczas prac renowacyjnych. SiTech+ zaprojek-

towany został z myślą o miejscach, w których ważny 
jest komfort akustyczny, takich jak mieszkania, hote-
le, biura, szpitale, placówki opiekuńcze, itp.
Więcej informacji o systemie można znaleźć w ka-
talogu „Systemy kanalizacji wewnętrznej Wavin” na 
stronie internetowej www.wavin.pl.  

Nowa generacja systemu Wavin SiTech+  
w kolorze czarnym to przełom w dziedzinie 
odprowadzania ścieków wewnątrz 
budynków. Dzięki zwiększeniu ciężaru 
elementów systemu o 20% Wavin SiTech+ 
jeszcze efektywniej redukuje hałas 
wywołany przepływem ścieków, zachowując 
jednocześnie trwałość i wydajność. Wavin 
SiTech+ całkowicie zmienia zasady gry  
i wyznacza wyższy standard na rynku. 

Nowy SiTech+
  Kanalizacja niskoszumowa 

Pod kątem izolacyjności akustycznej, z gene-
rowanymi 15 dB dźwięku materiałowego przy 
przepływie 4 l/s, Wavin SiTech+ spełnia najbar-
dziej rygorystyczne wymogi w zakresie ochro-
ny budynków przed hałasem i jest to wynik  
o 1 dB lepszy od wyniku uzyskanego dla po-
przedniej generacji systemu. Te niepodważalne 
walory akustyczne sprawiają, że pracujący sys-
tem pozostaje nieuchwytny dla zmysłów. 

Znaczniki kąta na obwodzie kielicha, ułatwiające 
precyzyjną regulację pozycji kształtki montowanej 
pod kątem względem osi głównej instalacji

Wyraźne wskaźniki znajdujące się na elementach 
pozwalają sprawdzić, czy króciec został całkowicie 
umieszczony w kielichu

Wytłoczenia na kielichach w postaci żeber 
zapewniają lepsze trzymanie, ułatwiając w ten 
sposób montaż w trudnych warunkach
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