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SCHELL POLAR II

SCHELL POLAR II Set

Všetky armatúry sú
dodávané s nutným
montážnym príslušenstvom
pre ľahkú inštaláciu.

POLAR II – výhody:
bezpečnosť: komfortná ochrana
pred škodami spôsobenými
mrazom u všetkých ventilov
umiestnených vonku na miestach
ako sú terasy, garáže, alebo záhrady
dlhá životnosť: vďaka
tesniacemu O-krúžku a použitiu
prvotriednych materiálov

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Tel. +49 2761 892 0
Fax: +49 2761 892 311
e-mail: info@schell.eu
www.schel.eu

univerzálnosť: k dispozícii
aj ako kompletná armatúra,
aj ako set, so spätnou klapkou

praktickosť: armatúry sú vždy
dodávané s obomi rukoväťami –
ako COMFORT, tak nástrčný kľúč
(kontrola odberu vody)

ľahká montáž: montážne
príslušenstvo (skracovacie
pomôcky), izolačná chránička,
oválna rozeta, variabilná
a presná dĺžka
kvalita: celomosadzná
armatúra s odolným povrchom
matný chrom

Slovenská republika:
Ivan Bahník
Bílikova 20
841 01 Bratislava
+421 902 334 922
+421 220 706 574
E-mail: ibahnik.schell@gmail.com

Odolnosť proti mrazu, ľahká údržba a ovládanie, elegancia nové nezámrzné exteriérové armatúry POLAR II – od firmy SCHELL

NEZÁMRZNÁ EXTERIÉROVÁ ARMATÚRA – OD FIRMY SCHELL

NEZÁMRZNÁ EXTERIÉROVÁ ARMATÚRA – OD FIRMY SCHELL

Zimy prichádzajú a odchádzajú,
POLAR II zostáva!

POLAR II
pre všetky prípady použitia:

Nová generácia nezámrzných
exteriérových armatúr od firmy SCHELL –
a ľahko udržiavateľná vďaka inovovanému
nútenému privzdušneniu

Príklad dodatočnej montáže do steny

POLAR II funguje takto:
1

2

3

ventil otvorený, odber vody

ventil zatvorený, armatúra sa samočinne vyprázdňuje (cca do 10 sek.)

armatúra je úplne prázdna - ochrana pred mrazom

Armatúra POLAR II uľahčuje používateľom
život: odpadá totiž únavné a nekomfortné
uzatváranie prívodných ventilov
pred príchodom mrazov
a vypúšťanie vody zo všetkých ventilov
umiestnených vonku na miestach,
ako sú terasy, garáže, alebo záhrady.

Riešenie pre rekonštrukcie
a modernizácie:
kompletná armatúra POLAR II
V prípadoch, keď je potreba nanovo

zabudovať exteriérovú armatúru,
predstavuje kompletná armatúra
POLAR II to správne riešenie.
Pripojenie na vnútorný rozvod vody

je možné vykonať alebo na závit G ½“,
alebo na medenú trubku hr. 15 mm.
Požadovaná hrúbka steny je min. 200
mm, dĺžka armatúry je 480 mm.

Vďaka nezámrznej exteriérovej armatúre
POLAR II novej generácie od firmy SCHELL
už nehrozí nebezpečenstvo škôd
spôsobených mrazom, ani opotrebovaním.
Dôvodom je inovovaný systém núteného
privzdušnenia, ktorý zaisťuje,
že sa armatúry automaticky vyprázdnia
po každom uzatvorení. U armatúr POLAR II
nie sú použité bežné ploché tesnenia,
ale tesniace O-krúžky s dlhou životnosťou.
Ide o inovatívne riešenie, ktoré významne
znižuje náklady na údržbu armatúry.
Stačí iba jednoducho vytiahnuť vreteno.

Príklad novej montáže do steny u hrubej stavby

Riešenie pre hrubú stavbu:
armatúra POLAR II Set
V prípadoch novostavieb, kedy je
potrebné vo fáze hrubej stavby
zabudovať exteriérovú armatúru,
Rukoväť COMFORT

praktická,
ergonomická,
s pekným tvarom

je najlepšie použiť armatúru – POLAR
II Set. Pripravený stenový prechod a
montáž plášťa sa vykonávajú vo fáze
hrubej stavby. Až po dokončení
fasády sa skracuje plášť armatúry

a vreteno. Armatúra sa následne
pripojí na rozvod vody. Armatúra
SCHELL POLAR II Set je vhodná pre
steny hrúbky od 200 do 500 mm.

Nástrčný kľúč

výhodný pre
kontrolovaný
odber vody

Všetko je pod kontrolou, nielen mráz.
armatúry POLAR II sú dodávané
tak s rukoväťou COMFORT,
ako aj s nástrčným kľúčom.

