
 

 

వారా్త ప్రకటన 

 

వేవిన్ భారతదేశంలో రటటణీకరణ వృది్ధకి ప్రంంింం్ 

మరియు డ్రైనేజీ రరిషా్క ర్తల యొకా  ఖచ్చి తమైన 

సమ్మే ళనాన్ని  అంద్ధసా్ంద్ధ. 
 

• వేవిన్ టైప్ిస్ K5/M5 అకౌస్టటక్ లీక్ ఫీచర్ హెచి రికను సపోర్ట చేయడాన్నకి 

మెటల్-ప్ ం స్టటక్ పైపు కనెక్షన్ప్ల కోసం కొతా ప్రమాణాలను సెట్ చేసా్ంద్ధ 

• వేవిన్ AS+ డ్రైనేజీ సొల్యూ షన్స ప్లో ప్రత్యూ కమైన ధ్వ న్న శోషణ లక్షణాలను 

అంద్ధప్సా్ంద్ధ. 

న్యూ ఢిలీం, 22 నవంబర్,2021: వేవిన్, భవనం మరియు మౌలిక సదుపాయాల పరిశ్రమ 

కోసం ఒక వినూత్న మైన పైపులు మరియు ఫిట్టంగ్ల సొల్యూ షన్ శ్ొవైడర్, నేడు, వేవిన్ 

టైశ్ిస్ K5/M5 ్ప ంంింంగ సొల్యూ షన్్  మరియు వేవిన్ AS+ త్క్కు వ నాయిస్ డ్రైనేజ్ 

సిసటమ్ రూపంలో భారతీయ మార్కు ట్లో ర్కండు కొత్త ఉత్ప త్తత సిరీస్్లను 

శ్పారంభంచనునన ట్లం శ్పకట్ంచంది.  

వేవిన్ AS సిసటమ్ యొకు  విజయవంత్మైన 30-సంవత్్ రాల త్క్కు వ- రబ్దం గల 

్పాం సిట్  లెగసీ ఆధారంగా, నూత్న మరియు మెరుగుపరచబ్డిన వేవిన్ AS+ మట్ట మరియు 

వూ ర థ వూ వసథలలో అధునాత్న రబ్దం త్ి గంపును అందిస్తంది. ఇది బ్హుళ-అంత్స్తల 

భవనాలలో ధ్వ నంచే డ్రైనేజీ పైపుల సమసూ ను గణనీయంగా త్ి గస్తంది, అలాగే 

సౌలభూ ం మరియు గొపప  విలువ ద్వవ రా భవన శ్పశ్ియలో సమయం మరియు బ్డ్జటె 

పరిమితులను పరిషు రిస్తంది. 

తక్కా వ శబదం గల డ్రైనేజీ వూ వసథ: వేవిన్ AS+ 

వేవిన్ AS+ అనేది శ్పత్యూ కమైన అధిక-సంశ్రత్ కలిిన మెటీరియల్న ఉపయోించ 

రూొందించబ్డింది మరియు డ్రసటకచ ర్ బ్ర్న  సౌండ్న మరింత్ త్ి గంచడాని 

శ్పత్యూ కమైన వేవిన్ త్క్కు వ రబ్దం గల శ్ాకెట్ను కలిి ఉంట్లంది. చెకు బ్డిన సిప గోట 

డిజైన్్తో, ఇది పుష్-ఇన్ ఫోర్్ ్ను గణనీయంగా త్ి గస్తంది మరియు సీవ య-ల్యశ్ింకేటెడ 

పేటెంట ్లం  సీల నరశ బ్ద పనతీరు, సూపర్-ఈజీ, లీ్- మరియు ఫెయిల్యూ ర్ శ్ూఫ్ 

ఇన్్్సట షషన్ ర్కండింట్నీ నరాారిస్తంది. ఇంకా, ్పాంనంగ శ్పశ్ియక్క మరదతుగా, వేవిన్ 

యొకు  కొత్త సౌండ్చె్ టూల చవరి ఇన్్్సట షషన్్లో సిసటమ్ అకౌసిట్ ్ ్ను అనుకరించడం 

వేవిన్ ఇండియా హోల్డం్స  

డ్రపైవేట్ ల్మిటెడ్ 

చ్చరునామా (నమోద్ధత 

కార్తూ లయం) 

సాకేత్ జిల్లం  కేంప్రం, జిల్లం  

మాల్ సెకాటర్ 6, పుష్ప్  విహార్ 

న్యూ ఢిలీం, 110024, భారతదేశం 
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ద్వవ రా ఎపప ట్కపుప డు మారుతునన  నాయిస్ నబ్ంధ్నలను కలుస్కోవడాని 

స్లభమైన ఆరు-రరల మారాగనన  అందిస్తంది. 

భారత్దేరంలో వేవిన్ AS+ మరియు వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5 యొకు  ఆవిషు రణ గురించ 

మాట్లండుతూ, వేవిన్ ఆస్టయా రస్టఫిక్ ప్ెస్టడంట్ మిసటర్ ప్ఫీక్ ప్కమ్ ఇలా 

వ్యూ ఖ్యూ నంచారు, “మా వేవిన్ AS+ మరియు వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5 సిసటమ్్ల యొకు  ఈ 

తాజా వెర షన్ గురించ మేము చాలా సంతోషిస్తనాన ము. మేము కసటమర్ ఫీడ్ ూ ్్లో 

మరియు సరైన మెటీరియల్లు మరియు డిజైన్్ల కోసం పరిశోధ్న చేయడంలో ఎక్కు వ 

సమయం మరియు కృషిన పెట్లటబ్డి పెట్లటము. Wavin AS+ ్పాం సిట్  త్క్కు వ-నాయిస్ 

డ్రైనేజ్ సిసటమ్్ల కోసం సరికొత్త ్సథ యి పనతీరును సూచస్తంది మరియు ఇంజనీరుం 

మరియు ఇన్్్సట లర్్లక్క ఆరరశ శ్పాయమైన పరిష్కు రం. 

“మరోవైపు, వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5 అనేది ద్వన ముందునన  వేవిన్ టైశ్ిస్ K1/M1 

ఫిట్టంగ కంటే ఒక నాచ్ మరియు పరిశ్రమలో మొరట్ అకౌస్టటక్ లీక్ అలర్ట, ఎయిర్ 

శ్పెజర్ టెసిటంగ టె ని ్్తో ఇది ింలిడంగ ఇన్్్సట షషన్ రరలో ఎట్లవంట్ ఇబ్బ ంది 

ఉండదు. ఇంకా, గాలి లీకేజీన పరీక్షంచడం వలం నీట్ ్సతబ్దత్ కారణంగా పరీక్షంచడం 

మరియు ఉపయోించడం మధ్ూ  కాలంలో ాూ క్ట టరియా పెరుగురల (లెజియోనెలాం ) వంట్ 

వివిధ్ సమసూ లు, గజిింజిగా పన చేసే ్సథలం త్తరసు రించబ్డుతుంది. ర్కండు 

ఉత్ప తుతలు పట్టణీకరణ వృదిాి మరదతు ఇవవ డాని క్టలకమైన రరగా 

నరూపంచబ్డతాయి మరియు ఇన్్్సట లర్్లక్క భారత్దేరంలో అశ్గశ్ేణి శ్ొఫెషనల 

ఇన్్్సట షషన్్ను అందిసతయి ” అన ఆయన తెలిపారు. 

మామూలు ఫిట్టం్స  కానే కాదు: వేవిన్ టైప్ిస్ K5/M5 

వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5 ఒక శ్ాండ-నూూ  శ్పెస్ ఫిట్టంగ సిరీస్్లో శ్పత్యూ కమైన అకౌసిట్  లీ్ 

అలర్ట ఫీచర్ ఉంది, ఇది మెట్ల-్పాం సిట్  పైపు కనెక్షన్్ల కోసం కొత్త శ్పమాణాలను సెట 

చేస్తంది. ఇది అకౌసిట్  లీ్ అలర్ట్తో శ్పపంచంలోనే మొట్టమొరట్ ఫిట్టంగ. నీట్ి 

బ్దులుగా గాలితో అమలు చేయబ్డిన లీకేజీ పరీక్షలో, ఒక అన్్శ్పెస్డ ఫిట్టంగ స్లభంగా 

్సథ నక్టకరణ కోసం ింగ గరగా మరియు సప షటమైన విజిల సౌండ్ను ( +/- 80 dBA) ఉత్ప త్తత 

చేస్తంది. 

OPTIFLOW అన పలువబ్డే పెరిిన అంత్ర గత్ బోర్్తో, ్ఫోం  పనతీరులో ్కాంస్్లో 

అతుూ ్త్తమంగా వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5. మరియు విరవ సనీయమైన శ్పెస్ కనెక్షన్ కోసం, కొత్త 

టైశ్ిస్ K5/M5 మలీటజా ఫీచర్్లను కలిి ఉంది, అంటే ఇపుప డు U మరియు Up, TH, H 

మరియు B వంట్ అత్ూ ంత్ సధారణ శ్పెసి్ ంగ శ్ొఫైల్లతో కూడా ఫిట్టంగ్లను 

నొకు వచ్చచ . ఇది సధ్నాలను మారచ క్కండా మరియు వ్యరి  సిసటమ్ వ్యరంటీన 

నరవ హంచక్కండా ఇన్్్సట లర్్లను వేవిన్ ి మారచ డాని అనుమత్తస్తంది. విరవ సనీయత్ 

మరియు సంసథ పన సౌలభూ ం ఈ అభవృదిాలో క్టలక అంశాలు. ఇన్్్సట షషన్్ను వీలైనంత్ 



 

 

స్లభంగా మరియు నమమ రినదిగా చేయడాని, పైపు సరిగాగ  చొపప ంచబ్డిందో షదో 

త్నఖీ చేయడాని ఫిట్టంగ IN4SURE, 360° పైపు రృరూ మానత్ను కలిి ఉంట్లంది. ఇది 

EASYFITన కూడా కలిి ఉంట్లంది, అంటే కత్తతరించన త్రావ త్ పైపును శ్కమాంకనం 

చేయడం/చాంఫర్ చేయడం అవసరం షదు. 

ింలిడంగ మరియు ఇన్్శ్ాడ్రసటకచ ర్ పరిశ్రమలలో 60 సంవత్్ రాల అనుభవంతో, వేవిన్ 

యొకు  వేవిన్ AS+ మరియు వేవిన్ టైశ్ిస్ K5/M5 శ్పారంభంచడం, శ్పపంచంలోన 

అత్తపెరద మరియు అత్ూ ంత్ వేగంగా అభవృది ా చెందుతునన  శ్పాంత్ం యొకు  నీట్ 

సరఫరా అవసరాలు మరియు పట్టణీకరణను తీరచ డాని ద్వన నబ్రాత్ను బ్లోపేత్ం 

చేస్తంది. 

……………………………………………………………………………………………………… 

వేవిన్ గురించ్చ 

వేవిన్ అనేది బ్హుళ ఖండాలోంన భవనం మరియు మౌలిక సదుపాయాల పరిశ్రమ కోసం ఒక 

వినూత్న  పరిష్కు ర శ్పద్వత్. 60క్క పైగా సంవత్్ రాల నైపుణూ ంతో ాూ కప్ చేయబ్డిన సంసథ, 

స్రక్షత్మైన మరియు సమరథవంత్మైన నీట్ సరఫరా, పారిశురాూ ం మరియు పరిశుశ్భత్, 

వ్యతావరణానన  త్ట్లటకోగల నగరాలు మరియు మెరుగైన నరామ ణ పనతీరులో శ్పపంచంలోన 

కొనన  అత్తపెరద సవ్యళంను పరిషు రించడాని సిరంాగా ఉంది. వేవిన్ వరద, మేము శ్పపంచంలో 

సనుకూల మారుప ను సృషిటంచడంపై రృషిట పెడతాము మరియు మా అభరుచ 

ఆరోగూ కరమైన, ్సిథరమైన వ్యతావరణాలను నరిమ ంచడం. నగరాలను భవిషూ తుత-రుజువుగా 

మరియు భవనాలను సౌకరూ వంత్ంగా మరియు రి త-సమరథవంత్ంగా మారచ డంలో 

సహాయపడట్లని మేము నగర నాయక్కలు, ఇంజనీరుం, కాంశ్ట్లక టర్్లు మరియు 

ఇన్్్సట లర్్లతో నమగన మై మరియు సహకరిసతము. వేవిన్ అనేది ఓరిబ యాలో భాగం, 

భాగసవ మూ  ఉదేదరూ ంతో అనుసంధానంచబ్డిన సంసథల సంఘం: శ్పపంచవ్యూ పతంగా 

జీవితానన  ముందుక్క తీస్కెళండం. వేవిన్ శ్పపంచవ్యూ పతంగా 37 దేశాలలో 10,500క్క పైగా 

ఉదోూ గులను కలిి ఉంది.  
 
 

మరింత సమాచారం కోసం, రయచేస్ట సంప్రద్ధంచండి: 

యోగేశ్ క్కమార్ @Wavin India 

ఆశిష్ రాజ్్పుత్ @MSL   

ఏంజెలా వు @ Wavin APAC 

ఎమిల వ్యన్ డ్జన్ లమెన్ @ Wavin Global 
 


