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POLOPLAST. En virksomhed for

Vi lover dig et enestående afløbssystem, til bygninger, der lever op til dine kunders krav 
om høj boligkomfort. Og som ofte er en forudsætning for at opfylde de specificerede krav til afløbs
systemer i bygninger.

GARANTI 
OG VÆRDIBEVARELSE 
Når huset først står færdigt, er det kun de „ indre 
 værdier“, der tæller. Derfor giver vi også på 
 POLOKAL XS 20 års garanti. En ydelse, som  
dine kunder sikkert vil sætte pris på.

LYDDÆMPENDE?  
ABSOLUT NORMALT!

dB(A)
20

*  målt ved 4 l/s med gængs 
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SIMPELTHEN 
LYKKELIG …

funTEC 
TEKNOLOGI

MED

Derfor bruges den kendte POLOPLAST 3lags teknologi, med den unikke konstruktion, også i POLOKAL XS. Kombineret med Mono
tecmuffen er det lykkedes os at gennembryde 20 dB(A)*-lydmuren. Alle disse fordele forener POLOPLAST i sit fremtidsorienterede 
afløbssystem POLOKAL XS til faldstammer og tilslutningsledninger i bygninger! 
Med POLO-KAL XS er meget støjsvagt afløbssystem altså helt normal.



Alle dimensioner i POLOKAL XS afløbssystem kan monteres uden brug af glidemiddel. Arbejdet 
på byggepladsen går som en leg, enkelt og perfekt!

funTEC TEKNOLOGIEN
Med en særlig proces får  
POLOKAL XS en ekstra god 
glideevne, hvilket giver en betydelig 
forbedring af samlingsegens  
kaberne, også når det drejer sig  
om store rørdiametre.

MONOTEC-MUFFEN
Muffen på POLOKAL XS er frem
stillet i ét stykke af hårde og bløde 
 komponenter. Tætningsringen er ikke 
 længere en løs del, men en yderst 
 elastisk og  modstandsdygtig ring, 
der er fast forbundet med muffen.

 3-LAGS OPBYGNING 
Selve rørene er som  altid 
 opbygget i den kendte 
 POLOPLAST3lags  teknologi. 
De får deres fremragende 
 egenskaber fra en særlig kon
struktion af for det mellemste lag.

funTEC
FREMTIDENS TEKNOLOGI

YDERLIGERE 
FORDELEPASSER SOM HÅND I HANDSKE

lyddæmpende  
3lagsteknologi i den 

 nyeste generation

funTEC teknologi til  
montering af ALLE dimensioner  
uden glidemiddel

ekstremt slank  
Monotec muffe med 
færdig integreret 
tætningsring

De enestående egenskaber ved POLOKAL XS overbeviser dig ved bearbejdningen:

POLO-KAL

SKAL RØRENE AFFASES? 
SLET IKKE NØDVENDIGT.
Den specielle geometri i den integrerede tætningsring 
har allerede gjort arbejdet for dig. Når du har skåret et 
rør, er det ikke nødvendigt at affase rørenderne, når du 
arbejder med POLOKAL XS. 

GLIDEMIDLER? NEJ TAK. 
Med den nye funTEC teknologi passer rør og fittings så 
perfekt til hinanden ved ALLE diametre (DN 32 til 110), at du 
kan udføre dit arbejde helt uden glidemidler. Så let går det.

SKAL DER MÅLES OP?  
IKKE  LÆNGERE AKTUELT.  
I kraft af målemarkeringer og påtrykt lineal kan du  
lade blyant og målebånd blive i lommen, når du skærer 
POLOKAL XSrør.

PLADSPROBLEMER? 
FINDES IKKE.
Den ekstremt slanke Monotecmuffe fra POLOKAL XS 
egner sig også perfekt ved trange pladsforhold: f.eks. 
ved gulve med tynd belægning, bruseafløb med lav 
indbygningshøjde eller letvægskonstruktioner.
 
SAMLING UDEN TÆTNINGSRING? 
DET ER UMULIGT.
Den centrale teknologi i POLOKAL XS Monotec 
mufferne sikrer, at det ikke kan lade sig gøre at glemme 
eller sætte en tætningsring forkert i, eller at en tæt
ningsring falder ud under transport eller opbevaring.

POLOKAL XS kan mange ting! Det er et samspil mellem tre enestående POLOPLASTinnovationer, der gør dette afløbssystem  
i  bygninger ekstremt slankt, lettere at montere og meget stille:

Perfekt til isoleringsslangen takket være slank muffe.

Også egnet til nedgravning indenfor byggegrunden 
takket være  rørsystemets høje stivhed.

I boligbyggeri er det ikke nødvendigt at bruge 
 ekspansionsmuffer takket være markedets laveste længde
udvidelse.

Takket være det patenterede tætningssystem er 
 montering enkel og hurtig på grund af minimal brug af 
kræfter ved samling.

Høj kemisk bestandighed takket være klassificeret  
TPEmateriale til tætningsringene.

Høj grad af sikkerhed mod brud, selv ved meget lave 
temperaturer, på grund af Poloplastmaterialernes høje 
slagfasthed.

ÅRS
GARANTI

20

UBEGRÆNSET 
KOMPATIBEL

POLOKAL XS med funTEC teknologi,  
den  seneste innovation fra POLOKAL®
familien, er naturligvis fuldt kompatibelt med 
 POLOKAL NG og POLOKAL 3S.

DEN ORIGINALE.POLO-KAL®


