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KOLANO  ZE  STOPĄ  POD  HYDRANT  SYSTEMU  WAGA

Szanowni Państwo.

Szwajcarska firma Georg Fischer – światowy lider w produkcji złączek elektrooporowych do rur 

polietylenowych, znany jest również u nas w kraju z produkcji uniwersalnych złączek żeliwnych do wody 

typu WAGA. Produkowane w Holandii złączki do rur systemu WAGA umożliwiają szybkie i pewne 

połączenie rur wykonanych z różnych materiałów, zgodnie z zasadą: jedna złączka dla tej samej średnicy 

nominalnej rury. Nie ma znaczenia z jakiego materiału są rury, które mają być połączone. 

W złączkach WAGA stosowany jest pierścień uszczelniający o niespotykanej dotychczas konstrukcji 

z tworzywa sztucznego, z bardzo cienką uszczelką gumowa z EPDM oraz specjalnymi blaszkami, które 

zabezpieczają rurę przed wysunięciem się ze złączki. Program produkcji złączek WAGA obejmujący 

uniwersalne złączki równoprzelotowe i redukcyjne, złączki kołnierzowe oraz zaślepki o średnicach 

od DN50 do DN300 został rozszerzony o absolutną nowość – kolano ze stopą służące do montażu 

hydrantów przeciwpożarowych.

Kolano ze stopą systemu WAGA umożliwia łatwe i szybkie połączenie hydrantu z bosym końcem każdej 

rury DN80 mm, bez względu na rodzaj materiału z którego została wykonana oraz bez konieczności 

montażu na rurze kołnierza DN80 mm! Teraz montaż hydrantów jest możliwy w węższych wykopach, na 

sieciach o skomplikowanych  kształtach, nie trzeba stosować połączeń kołnierzowych. 

SANIT utrzymuje duże zapasy złączek WAGA – złączek, które łączą wszystko!


