
Systemy instalacyjne  
w Twoim domu i wokół niego

Twój dom



System rynnowy 
Kanion

Instalacja 
centralnego 
ogrzewania 
Wavin Tigris

System ogrzewania  
ściennego i sufitowego 
WW-10

Ogrzewanie 
podłogowe

Skrzynki retencyjno-  
-rozsączające AquaCell

Niskoszumowa kanalizacja 
wewnętrzna SiTech+

Instalacja 
ciepłej/zimnej wody
użytkowej Wavin Tigris



  Bezpieczny dla wody pitnej – posiada atest higieniczny PZH  
oraz niemiecki certyfikat jakości DVGW.
  Nie wchodzi w reakcje z wodą, nie zmienia jej smaku. 
  Długa żywotność systemu – minimum 50 lat.
  Odporny na korozję oraz na zarastanie rur kamieniem kotłowym.
  Trwałość i szczelność dzięki zastosowaniu połączeń zaciskowych. 
  Wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia.

System Wavin Tigris
– ciepła i zimna woda użytkowa oraz instalacje grzewcze

Instalacje Wavin Tigris mają 
zastosowanie również w centralnym 
ogrzewaniu. System współpracuje  
z kotłami kondensacyjnymi, pompami 
ciepła i innymi niskotemperaturowymi 
źródłami ciepła. 

  Duży komfort użytkowania domu (mieszkania) dzięki właściwościom tłumiącym  
hałas przepływających ścieków.

  Bezawaryjna praca – brak konieczności przeprowadzania remontów instalacji 
kanalizacyjnej. 

 Brak wycieków z instalacji dzięki wyjątkowej szczelności połączeń.
  Estetyczny i elegancki wygląd instalacji – czarne elementy systemu.
  Możliwość odprowadzania gorących ścieków (nawet do 95°C) bez ryzyka wystąpienia awarii.
  Eliminowanie nieprzyjemnych zapachów z sanitariatów – takich jak np. brodziki, wanny, 
miski ustępowe (w połączeniu z elementami wywiewnymi z naszej oferty).

  Brak przedostawania się ścieków z miski ustępowej do brodzika dzięki specjalistycznym 
kształtkom typu shower branch.

CONNECT TO BETTER

Inwestorom poszukującym 
alternatywnych rozwiązań polecamy 
system kanalizacji wewnętrznej 
Wavin PVC/PP HT, spełniający 
najwyższe wymagania stawiane 
systemom kanalizacyjnym.  
Jednakże system ten nie ma tak 
dobrych właściwości tłumiących 
hałas wydobywający  
się z instalacji kanalizacyjnej,  
jakie oferuje Wavin SiTech+.

BEZPIECZNY
DLA WODY

PITNEJ

SiTech+
– prawdziwa  
kanalizacja 
niskoszumowa

SPOKÓJ I CISZA  
NA LATA



Systemy  
ogrzewania  
płaszczyznowego 

  Idealne dla alergików – przekazują ciepło przez promieniowanie,  
co znacznie ogranicza ruch powietrza i unoszenie się kurzu.

  Bezpieczne – brak ostrych krawędzi i gorących elementów 
występujących przy grzejnikach gwarantuje bezpieczeństwo 
naszych najbliższych, w szczególności dzieci. 

  Komfortowe – równomiernie oddają ciepło na całej powierzchni 
ściany lub podłogi. 

  Umożliwiają swobodną aranżację pomieszczeń, nieograniczoną 
umiejscowieniem grzejnika. 

Ogrzewanie ścienne i sufitowe – system WW-10

  System energooszczędny, idealnie współpracujący  
z odnawialnymi źródłami energii. 
 Grubość tynku wynosząca jedynie 20–25 mm.
  Współpraca z ogrzewaniem podłogowym, niewymagająca 
osobnego rozdzielacza ani automatyki.
  System niepowodujący spękań tynku, farby czy fug płytek 
ceramicznych.

WW-10 idealnie sprawdzi się: w łazienkach – brak 
parowania lustra, znaczne ograniczenie rozwoju pleśni  
i grzybów na fugach silikonowych; w pomieszczeniach  
z dużymi przeszkleniami; na ścianach zewnętrznych oraz 
tam, gdzie ogrzewanie podłogowe jest nieefektywne.

40% BARDZIEJ 
WYDAJNE NIŻ 
OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE!

IDEALNE DLA ALERGIKÓW!



Know-how + najwyższej jakości produkty
W ramach ogrzewania podłogowego oferujemy:

  specjalne dedykowane rury PE-RT/EVOH/PE-RT oraz asortyment niezbędny do montażu,
 system sterowania ogrzewaniem podłogowym Sentio.

System Sentio został zaprojektowany tak, aby proces korzystania z ogrzewania 
podłogowego oraz chłodzenia płaszczyznowego był intuicyjny i łatwy w obsłudze.  
Aplikacja Sentio pozwala ustawić temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach  
z dowolnego miejsca, np. z pracy czy na wakacjach.
Rodzina produktów Sentio obejmuje:

  centralną jednostkę sterującą,
 jednostki rozszerzające,
 termostaty i czujniki pokojowe,
 aplikację oraz ekran dotykowy LCD.

Ekologia
Zdolność systemu Sentio do monitorowania, regulacji i utrzymania optymalnej temperatury  
w poszczególnych pomieszczeniach budynku zapewnia wysoki poziom komfortu oraz minimalne 
zużycie energii. Dzięki temu system jest przyjazny dla otoczenia i dla naszego środowiska.

Ogrzewanie 
podłogowe 1. PODŁĄCZ   2. USTAW   3. KORZYSTAJ

CONNECT TO BETTER

W 2018 R. OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE WAVIN  

– BUDOWLANĄ MARKĄ 
ROKU PO RAZ CZWARTY

SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM



Kanion 
– rynny na każde wyzwanie
System Kanion szybko i skutecznie odprowadzi wodę 
deszczową z każdej wielkości dachu – z budynków zarówno 
wielo-, jak i jednorodzinnych, garaży oraz altan.

  Rynna zaprojektowana przez polskich konstruktorów  
przy współpracy z dekarzami. 
  Zachowuje wysoki połysk przez wiele lat. 
  Gwarantuje szczelność – brak przecieków.

Wykorzystaj  
wodę deszczową!

Kanion to pięć najpopularniejszych kolorów, które łatwo 
dopasujesz do barwy pokrycia dachowego: brązowy, biały, 
czarny, ceglasty, grafitowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budując dom, powinieneś 
zadbać o zagospodarowanie wód deszczowych, które nie mogą 
spływać z Twojej rynny na ulicę. 

Co możesz zrobić z wodą deszczową?
  Możesz odprowadzić ją do kanalizacji gminnej, pod warunkiem 
że taka istnieje, ale musisz wiedzieć, że wiąże się to z opłatami.

  Możesz również wodę deszczową z rynny, jak i zebrane wody 
deszczowe z chodników czy podjazdu do garażu odprowadzić 
bezpośrednio do układu zagospodarowania wody deszczowej 
Wavin. Zebraną wodę można wykorzystać np. do podlewania 
ogrodu albo w sposób kontrolowany rozsączyć ją do gruntu.

System retencyjno-rozsączający Wavin
  Zbiorniki zbudowane są z elementów – skrzynek retencyjno- 
-rozsączających Wavin AquaCell o przebadanej wytrzymałości. 
Można je więc zamontować na terenie trawnika, ale także 
pod chodnikiem lub podjazdem, bez obawy o uszkodzenie 
zbiornika pod ciężarem samochodu.

  Wielkość zbiornika można dopasować dowolnie do warunków,  
które narzuca teren działki. 

  Roboty ziemne ograniczone są tylko do wielkości zbiornika. 
  Zbiornik jest bezobsługowy i bezawaryjny dzięki studzience 
osadnikowej zamontowanej tuż przed zbiornikiem. Jedyną 
czynnością, którą należy wykonywać, jest czyszczenie 
studzienki osadnikowej.

15 LAT DOŚWIADCZENIA
W ZAGOSPODAROWANIU WÓD OPADOWYCH



Drenaż opaskowy
Wavin

Drenaż opaskowy zalecany jest w przypadku, gdy:
  badania wykazują wysoki poziom wody gruntowej, 
   w trakcie wykonywania wykopu pod fundamenty budynku 
pojawi się woda gruntowa,
  zachodzi obawa o to, że nieprzepuszczalny grunt wokół 
budynku spowoduje zawilgocenie jego ścian przez brak  
odpływu wody deszczowej, 
  dom budowany jest na zboczu lub blisko niego. 

Brak drenażu opaskowego naraża budynek na szkody, które są 
wyrządzane przez wody gruntowe lub deszczowe i polegają na 
zalewaniu pomieszczeń podziemnych (piwnic), zawilgoceniu ścian 
budynku oraz przemieszczaniu wilgoci pod wpływem temperatury. 

  Bezpieczna dla środowiska i Twojego otoczenia (certyfikat CE) – oczyszczone ścieki  
mogą być odprowadzone do ziemi lub do pobliskich naturalnych odbiorników.

  Ekonomiczna i energooszczędna (BioKem 6 EN zużywa w ciągu roku zaledwie 339 kWh). 
 Wodoszczelna i trwała.
  Wyposażona w intuicyjną automatykę sterującą w języku polskim.
  Przyjazna w eksploatacji. 
  Urządzenie kompaktowe, które zmieści się na każdej działce. 
  Technologia SBR (sekwencyjny biologiczny reaktor) oparta na procesach biologicznego 
rozkładu materiału organicznego przez bakterie i inne mikroorganizmy.

CZY WIESZ, ŻE...? 
Wody z drenażu można odprowadzić do kanalizacji lub 
do indywidualnego systemu zagospodarowania wody 
deszczowej. 

TRWAŁOŚĆ SYSTEMU – PONAD 50 LAT

BioKem
biologiczna oczyszczalnia ścieków 
– alternatywa względem szamba

CZY WIESZ, ŻE...?  
Do rozsączania ścieków odprowadzonych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków idealne będą zbiorniki zbudowane  
ze skrzynek retencyjno-rozsączających AquaCell.

ROZWIĄZANIE BEZPIECZNE  
DLA ŚRODOWISKA

CONNECT TO BETTER

Z Wavin wykonasz także:
 przyłącza wodne i gazowe,
  kanalizację podposadzkową i przyłącza kanalizacyjne,
 przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych.

TWÓJ DOM                 Tel. +48 61 891 10 00  www.wavin.pl



  Lider innowacyjności.
  Firma z doświadczeniem – od ponad 60 lat na rynku.
  Laureat licznych nagród i wyróżnień.
  Międzynarodowa firma z 25 oddziałami w Europie.

Wavin Polska jest częścią grupy Wavin – lidera w produkcji systemów 
instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, 
komercyjnego i infrastrukturalnego. Od 2013 roku Wavin przynależy do 
międzynarodowego koncernu Mexichem, który prowadzi w produkcji  
systemów rurowych z tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym  
i paliwowym w Ameryce Łacińskiej.

  Budujesz dom?
  Kupujesz dom od dewelopera?
  Remontujesz dom – zmieniasz instalację wodno-kanalizacyjną,  
grzewczą lub deszczową?

Jeśli obecnie znajdujesz się w jednej z powyższych sytuacji, ta publikacja  
jest właśnie dla Ciebie. Ma ona na celu zwrócić Twoją uwagę na najnowsze 
rozwiązania technologiczne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,  
grzewczej oraz deszczowej.
Użytkownik mieszkania lub domu jednorodzinnego nie przykłada zazwyczaj 
wagi do rodzaju instalacji ani materiału, z którego są wykonane. Panuje błędne 
przekonanie, że nie warto inwestować w coś, czego nie widać. Rury ukryte  
w ścianie nie budzą zainteresowania do czasu, gdy zaczną hałasować lub pojawi 
się wyciek – którego usunięcie może się wiązać z kuciem starannie wykończonych 
ścian i podłóg. Takich przykrych niespodzianek można jednak uniknąć, 
stosując systemy instalacji WAVIN. 

Zainwestuj raz a dobrze – dopytaj swojego instalatora  
o instalacje Wavin. Zaufaj ekspertom! Jesteśmy na rynku  
od ponad 60 lat. Wavin to pewność pomyślnie zrealizowanej 
inwestycji.

Więcej informacji na temat systemów instalacyjnych  
Wavin znajdziesz na naszej stronie www.wavin.pl.

Zachęcamy również do obejrzenia filmów dotyczących 
naszych systemów na kanale YouTube Wavin Polska.

Znajdziesz nas na:

Studzienki 
kanalizacyjne

Przyłącza
kanalizacyjne

Drenaż
opaskowy



CONNECT TO BETTER

Zakres prac:

Pieczątka
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Zagospodarowanie wody deszczowej |  Grzanie i chłodzenie |  Dystrybucja wody i gazu
Systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej |  Rury osłonowe

Dowiedz się więcej na:
www.wavin.pl.
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