Rezistenþã la îngheþ, întreþinere uºoarã ºi protecþie asiguratã.
Noul robinet anti-îngheþ POLAR II pentru exterior de la SCHELL.

Iernile vin ºi pleacã.
Polar II le face faþã.

Noua generaþie a robinetelor
pentru exterior SCHELL – rezistenþã
la îngheþ ºi întreþinere uºoarã datoritã
mecanismului de aerisire încorporat,
care asigurã golirea forþatã a apei.

Funcþionarea
robinetului POLAR II
Închidere apã

Ventilul se goleºte automat

Ventilul fiind golit complet, este rezistent la îngheþ

POLAR II uºureazã viaþa
utilizatorului: nu este necesarã
oprirea alimentãrii ºi golirea apei la
robinetele exterioare cum ar fi cele
de pe terasã, din garaj, sau din
grãdinã.

Generaþia de robinete pentru exterior
POLAR II de la SCHELL, rezistã atât
la îngheþ cât ºi la uzurã.
Motivul este mecanismul de aerisire
încorporat. Prin acesta se asigurã
golirea automatã a armãturilor la
fiecare închidere. În cazul robinetului
POLAR II nu mai este necesarã
garniturã platã,
ci pentru etanºare se foloseºte un
O-Ring cu fiabilitate ridicatã.
Este o soluþie inovativã, care reduce
considerabil timpul necesar
întreþinerii. Pentru aceasta este
nevoie doar de simpla scoatere
a tijei filetate.

POLAR II
pentru toate aplicaþiile

Instalare ulterioarã în caz de modernizare
Soluþie în caz de
modernizare: POLAR II
armãturã completã.
Dacã este deja montatã un
robinet pentru alimentare
exterioarã, soluþia perfectã

anti-îngheþ este o armãturã
completã POLAR II.
Racordarea la conducta de
alimentare se poate face fie cu
racordul filetat G ½ fie cu o
þeavã de cupru de 15 mm.

Grosimea necesarã a
peretelui: min 200 mm,
lungimea de instalare a
armãturii: 480 mm.

caz, þeava de protecþie a
robinetului se va monta în
perete în faza de construcþie.
Dupã finalizarea peretelui,
lungimea acestei þevi se va
adapta grosimii finale a

peretelui ºi se va monta
armãtura. Setul POLAR II de la
SCHELL este adecvat pentru
pereþi cu o grosime de
200-500 mm.

Instalare într-o construcþie în roºu

Pentru construcþii în roºu
soluþia este setul POLAR II.
În cazul construcþiilor noi (în
roºu), soluþia cea mai potrivitã
pentru alimentare exterioarã,
este setul POLAR II. În acest
Mâner COMFORT
• Practic,

Cheie dop
• Preþ rezonabil pentru protecþia

ergonomic ºi

contra sustragerii apei

cu formã atractivã

de cãtre persoane neavizate

Tot ce e mai bun în privinþa manevrabilitãþii.
Nu este doar antiîngheþ
Toate armãturile POLAR II sunt echipate cu
mâner COMFORT ºi cheie dop.

Gama de produse
POLAR II.

Art. Nr. 03 995 03 99

Art. Nr. 03 997 03 99

SCHELL POLAR II

SCHELL POLAR II SET

Toate armãturile sunt
livrate cu accesoriile
de instalare necesare
ºi sunt uºor de montat.

POLAR II. Beneficii:
• Sigur: protecþia confortabilã
anti-îngheþ a tuturor surselor de
apã exterioare cum ar fi
robinetele de pe terase, garaje
sau grãdinã

• Multilateral: disponibil ca
armãturã completã sau
set, cu / fãrã supapã de
sens

• Uºor de montat: accesorii
pentru montare, închidere
etanºã, rozetã ovalã, lungime
variabilã ºi adaptabilã exact la
grosimea peretelui

• Fiabil: datoritã etanºãrii cu
O-Ring ºI utilizãrii materiei
prime de prima clasã

• Practic: POLAR II se livreazã
cu cheie dop (pentru golirea
controlatã a apei) ºi rozetã
COMFORT

• Calitate înaltã: robinet cu
suprafaþã cromatã matã
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