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Parhaat ja luotettavimmat 
vedenkäsittelyratkaisut 
kohteeseesi
Wavin on Euroopan johtava vesienkäsittelyjärjestelmien toimittaja. 

Wavinin ratkaisuvalikoima kattaa laajasti erilaiset liike- ja palvelu- 

rakentamisen, omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen sekä kiinteistö- 

ja kunnallistekniikan uudis- ja saneerausrakentamisen tarpeet. 

Menestyksemme ei ole tullut sattumalta, vaan olemme jo yli 

50 vuoden ajan edistäneet ympäristöystävällisten vedenkäsittely- 

ratkaisujen kehittämistä, suunnittelua ja valmistusta. 

Tarjoamme markkinoiden parhaat ja luotetta- 

vimmat ratkaisut veden hallintaan niin 

kiinteistö- kuin infratekniikassa.

Kaivojärjestelmät 
 

Kaikki jätevesikaivotuotteemme täyttävät EN 13598-2 -stan-

dardin vaatimukset. Tuotteet on valmistettu kestävästä PE-  

tai PP-muovista. Ne soveltuvat hyvin kylmiin olosuhteisiin ja 

ovat helppoja asentaa ja huoltaa.  

 

Peruskaivot

IC 400- ja Basic 600 -kaivomallit on suunniteltu yleiskaivoiksi, 

joita voidaan soveltaa useisiin eri tarkoituksiin, 

niin jäteveden kuin sadevedenkin tarkastus- 

kaivoiksi.

Viemärijärjestelmät  
Perinteinen NAL 
 

PVC-viemärit kestävät hyvin viemärivesissä normaalisti 

olevia kemikaaleja ja tuotteilla on kestävyytensä ansiosta 

erittäin pitkä elinkaari. PVC-NAL-

järjestelmä kattaa koot 110-500 

ja rengasjäykkyydet SN 4 ja 

SN 8. Putket valmistetaan 

standardin EN 1401 mukai-

sesti ja niillä on Nordic 

Poly Mark -merkintäoikeus. 

Järjestelmään sisältyy myös 

monipuolinen osavalikoima.

Tegra 600- ja Tegra 1000 -mallisto

Kääntyvillä yhteillä ja kaksoispohjaraken-

teella varustettu Tegra-mallisto tarjoaa 

paremman asennettavuuden 

ja varmuuden vaativis- 

sakin kohteissa. 

Uusi ja ympäristö-

ystävällisempi PVC-M  
 

PVC-M -monikerrosviemäri on uuden 

teknologian maaviemäriputki. Kokonaan 

uusi valmistusmenetelmä mahdollistaa 

putken keveämmän rakenteen rengas-

jäykkyydestä tinkimättä. Putken val-

mistusmenetelmässä päästään 16 % 

pienempiin CO2-päästöihin kuin muilla 

vastaavilla tuotteilla.
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Hulevesikasetit 
 

Wavin Q-Bic Plus -hulevesikasetit tarjoavat parhaan mahdol-

lisen ratkaisun suurille hulevesimäärille. Kasetit on suunnitel-

tu kestämään kuormituksen alaisena jopa 50 vuotta. Q-Bic 

Plussan modulaarinen rakenne takaa sekä lyhyet asennusajat 

että vapauden suunnittelijoille.

Erotinjärjestelmät 
 

Hulevesien epäpuhtaudet on poistettava tehokkaasti ympä-

ristön suojelemiseksi. Raskasmetallit, öljy, roskat ja kiintoai-

neet eivät saa kulkeutua vesien mukana ympäristöön. Meiltä 

Wavinilta löydät tehokkaat erottimet ja myös neuvot niin 

suunnitteluun kuin asennukseenkin.

Innovatiivinen 
uuden sukupolven 
sadevesikaivo 
 

Wavin SVK Plus -sadevesikaivo 

näyttää ihan tavalliselta kai-

volta, mutta on sisältä paljon 

enemmän. Sadevesikaivo on 

suunniteltu estämään kelluvan 

roskan pääsy viemäriverkostoon.  

Erikoisrakenteinen vesilukko 

on itsepuhdistuva, mikä takaa 

selvästi pidemmän huoltovälin 

kuin perinteiset ratkaisut. Kaivo 

on suunniteltu siten, että se voi-

daan imutyhjentää täysin.



Tutustu ratkaisuihimme
www.wavin.fi/spotlight

Tulevaisuuden 
kestävät 
kaupungit
Kasvava väestö, kaupungistu-

minen ja äärimmäiset sadannat 

asettavat ennennäkemätöntä 

painetta ikääntyville viemäri- 

ja hulevesijärjestelmille. Wavin 

Spotlight kääntää valokeilan 

näihin yhteiskunnalle tärkeisiin 

aiheisiin. Jaamme tietoa ja ideoi-

ta, joiden avulla kaupunkiemme 

muokkaaminen tulevaisuuden 

kestäviksi voi alkaa nyt.
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Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjes-
telmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden 
sekä soveltuvuuden Suomen vaativiin olosuhteisiin. 
Wavin Finland Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, 
jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa meillä on pää-
konttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myynti-
konttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.

© 2019 Wavin Finland Oy
Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman 
ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehi-
tyksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa 
tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen 
tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.
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