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Ring „MI”: instalacja kanalizacyjna w budynku
syfon, odpływ, rozdrabniarki, brodzikowe, liniowe

Z przy jem no ścią przed sta wiam

Pań stwu za le ty wy bra nych pro duk -

tów fir my Jim ten, cie szą cych się

du żą po pu lar no ścią, któ re słu żą do

od pro wa dza nia wo dy w ła zien kach i

kuch niach.

No wa ge ne ra cja sy fo nów 

Pierw szym pro duk tem, któ re go za -

le ty chciał bym omó wić, jest no wa ge -

ne ra cja sy fo nów umy wal ko wych i zle -

wo zmy wa ko wych o na zwie Jun ta Fix.

W mo de lach tych wszyst kie uszczel -

nie nia są zin te gro wa ne z kor pu sem,

co unie moż li wia ich za gu bie nie lub

nie pra wi dło we za mon to wa nie. Gór na

uszczel ka za wsze znaj du je się w osi

sy fo nu, co gwa ran tu je szczel ność

na po łą cze niu sy fo nu ze zle wem

lub umy wal ką. Moż li wa jest

szyb ka re gu la cja wy so ko ści od -

pły wu i dłu go ści wy lo tu, co znacz nie

skra ca czas mon ta żu. Za sto so wa ny

po dwój ny gwint wy czyst ki przy spie -

sza czas in spek cji. Sy fo ny te do stęp ne

są w opcji z przy łą czem do pral ki ja ko

pół sy fon lub sy fon z kor kiem (fot. 1).

Od pły wy bro dzi ko we

Jim ten po sia da w swo jej ofer cie

kom plet ny asor ty ment od pły wów

bro dzi ko wych (fot. 2) dla otwo rów

bro dzi ków DN 50, 60 i 90. Wy mia ry

od pły wów są zgod ne z wy ma ga nia -

mi nor my EN 329. Ce chu je je wy so -

ka nie za wod ność i wo dosz czel ność.

Każ dy wy rób te sto wa ny jest przy

uży ciu sprzę tu elek tro nicz ne go w

fa zie pro duk cji. Du żą za le tą

jest uprosz czo ny mon taż

ogra ni czo ny do do krę ce nia

od gó ry przy uży ciu spe -

cjal ne go na rzę dzia stan -

dar to wo do łą cza ne go do

każ de go od pły wu. Od -

pły wy bro dzi ko we Jim -

ten do stęp ne są w wer sji

z po kry ciem ty pu peł ne -

go lub po kry ciem ty pu

„grill”. W od pły wach bro dzi ko wych

z gril lem ist nie je moż li wość ich za -

my ka nia kor kiem zle wo zmy wa ko -

wym Jim ten. Spe cjal na kon struk cja

od pły wów bro dzi ko wych umoż li wia

in spek cję od gó ry bez po trze by de -

mon ta żu ca łe go sy fo nu. W ofer cie

są też do stęp ne spe cjal ne mo de le z

króć cem do od wad nia nia saun i ka -

bin ma sa żo wych. Istot ną ce chą tych

pro duk tów jest zmniej szo na  wy so -

kość za bu do wy - 80 mm!

Au to ma tycz ne od pły wy wan no -

we mar ki Jim ten se rii S -343 po sia -

da ją bar dzo płyn nie i pew nie dzia -

ła ją cy me cha nizm za mknię cia te -

sto wa ny w la bo ra to riach Jim ten na

100 000 cy kli otwar cia bez awa rii!

Me cha nizm za mknię cia wy po sa żo -

ny jest w sprzę gło unie moż li wia ją -

ce znisz cze nie prze kład ni lub ze -

rwa nie lin ki. Lin ka wy ko na na jest

ze sta li nie rdzew nej o wy so kiej od -

por no ści na uszko dze nia i znaj du je

się we wnątrz pan ce rza po kry te go

te flo nem.  W skład ze sta wu wcho -

dzi też ela stycz na ru ra prze le wo wa

o śred ni cy DN 32. Nie wąt pli wą za -

le tą tych pro duk tów jest  sa mo -

czysz czą cy sy fon o zre du ko wa nej

wy so ko ści i za cho wa nym za sy fo no -

wa niu z przy łą czem sko śnym i re -

gu lo wa nym DN 40/50. 

Od pływ wan no wy z kor kiem ty -

pu klik -klak (fot. 4) po sia da roz cią -

ga ną, ela stycz ną ru rę prze le wo wą o

śred ni cy DN 32, któ ra wy trzy mu je

po nad 25 000 cy kli wy dłu że nia/ści -

śnię cia. Ko rek sys te mu klik -klak

wy ko na ny jest z chro mo wa ne go

mo sią dzu, a po kryw ka prze le wu z

chro mo wa ne go ABS (DN 70). Od -

pływ wan no wy z kor kiem klik -klak

po sia da sa mo czysz czą cy sy fon o

zre du ko wa nej wy so ko ści i za cho wa -

nym za sy fo no wa niu z przy łą czem

sko śnym i re gu lo wa nym DN 40/50.
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Jim ten S.A. to hisz pań ski pro du cent o po nad 40-let nim

do świad cze niu w pro duk cji sys te mów od pły wo wych

z two rzyw sztucz nych. Pro duk ty są pro jek to wa ne i

wy ko ny wa ne z my ślą o in sta la to rach ce nią cych nie -

za wod ność po łą czeń oraz szyb ki czas mon ta żu.
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Au to ma tycz ny 

od pływ wan no wy

Od pływ z kor kiem 

ty pu klik -klak




