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PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WPUSTY PODŁOGOWE

O FIRMIE

Wpusty podłogowe wykonane ze stali
nierdzewnej wyposażone w wyjmowane ruszty, syfony oraz kosze osadcze. Ułatwia to bieżącą obsługę i konserwację.

ZEW Inwestycje oferuje elementy ze stali nierdzewnej dla przetwórstwa spożywczego, przemysłu farmaceutycznego,
restauracji, basenów, obiektów handlowych, mieszkaniowych i parkingów.

TECHNOLOGIA
Wszystkie elementy wykonane są ze stali
nierdzewnych AISI 304 lub AISI 316. Spawy
wykonuje się w osłonie argonu i zabezpiecza
antykorozyjnie.

INSTALACJE SANITARNE
ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ

ODWODNIENIA RYNNOWE
I SZCZELINOWE
Wykonujemy je na indywidualne zamówienie.
Oferujemy ich dobór w zależności od miejsca
przeznaczenia i warunków użytkowania.

ODWODNIENIA PRYSZNICOWE

WŁAZY REWIZYJNE

Odwodnienia prysznicowe oferowane przez
ZEW-Inwestycje to trwałe i estetyczne rozwiązanie, doskonale nadają się do montażu w łazienkach, basenach, oraz saunach. Kanały wykonujemy
w standardowych i nie standardowych długościach.
Oferujemy różne modele rusztów .

Włazy rewizyjne są stosowane w miejscach,
gdzie wymagany jest dostęp do instalacji pod
posadzką. W naszej ofercie posiadamy włazy
wykonane ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i aluminium dla różnych klas obciążeń.

Znajdziesz nas

WSZĘDZIE!

REWIZJE PODŁOGOWE

Gładka powierzchnia gotowych elementow oraz odporność na środki czyszczące i dezynfekujące spowodowały,
że wyroby ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w:

Wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone
są w pokrywy szczelne mocowane na śruby.
Zapewniają łatwy dostęp do kanalizacji.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO:
przetwórstwie
spożywczym

restauracjach

hotelach

przemyśle
farmaceutycznym

wpusty podłogowe
kanały - rynnowe, szczelinowe oraz betonowe
rewizje płytowe

włazy rewizyjne
doświetlacze piwniczne
zewnętrzne systemy odwadniające
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