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POLO-KAL XS monteringstävling på Nordbygg i Stockholm: 
POLOPLAST-båset på mässan A24:48 
 

Nordbygg är nordens största mötesplats för byggnads- och konstruktionsbranchen och samlar runt 48 000 

besökare vartannat år från byggnadssektorn i Sverige men även från övriga Skandinavien, de baltiska 

länderna och Europa från den 26 till 29 april 2022. 

 

POLOPLAST riktar fokus på det enastående systemet för inomhusavloppsrör POLO-KAL 

XS med den innovativa funTEC-tekniken på Nordbygg i Stockholm 2022. Dessutom 

presenterar POLOPLAST rörsystemet POLO-KAL 3S Pro och övertygar med 

ljuddämpning på högsta nivå. 

 

POLO-KAL XS MONTERINGSTÄVLING 

Vid POLOPLAST-båset på mässan kan du vinna fantastiska priser i monteringstävlingen 

tack vare de unika fördelarna med POLO-KAL XS-produkterna. Det otroligt 

användarvänliga och hållbara rörsystemet, som med sina egenskaper har ett rejält 

försprång framför andra inomhusavloppsrör, kommer att övertyga med sina betydliga 

fördelar för användaren. Bevisa dina kunskaper och slå europamästaren för installationer: 

Anta utmaningen och låt dig övertygas.  

 

POLO-KAL XS: slank, säker, snabb 

Rörsystemet POLO-KAL XS är som gjort för användarvänlighet. Inte utan anledning 

anses det vara det säkraste och mest effektiva rörsystemet vad gäller byggnadsdränering. 

 

POLO-KAL XS är utvecklar för en särskilt snabb och okomplicerad bearbetning: 

Anslutningar utan glidmedel tack vare patenterad funTEC-teknik garanterar rena händer 

och en ren arbetsplats. Fasning är inte längre nödvändig och reducerar tidsåtgång och 

arbete. Den redan integrerade tätningsringen i muffen ger enorm säkerhet. Det finns 

ingen risk att tätningsringen skjuts undan, går förlorad eller glöms bort vid monteringen.  

 

Den slanka konstruktionen för POLO-KAL XS är lämplig för användning i trånga 

utrymmen: t.ex. vid låga golvhöjder, i nyckelfärdiga huskonstruktioner eller i gipsväggar. 

Utmärkta ljuddämpande egenskaper garanterar absolut boendekomfort.  

 

POLO-KAL XS ASV tillsammans med den speciellt utvecklade utdragssäkringen kan även 

användas som tryckavlopp för uppfordringar eller invändigt draget regnstuprör.  

 

POLO-KAL XS – Komplett prestanda, slankt system. 
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POLO-KAL 3S Pro 

Så tyst som aldrig förr! 

Detta rör är det mest tysta plaströret på marknaden och därmed det perfekta svaret på 

höga ljuddämpningskrav. Framgångsreceptet är det viskoelastiska mellanskiktet av 

Porolen som ger en utmärkt prestanda både vad gäller luftljud och stomljud. POLO-KAL 

3S Pro utmärker sig dessutom med en användarvänlig och snabb montering, precis som 

alla rörsystem i POLO-KAL®-familjen. 

 

POLO-KAL 3S Pro reducerar ljud och kostnader  

• Besparingspotential med lågt monteringsarbete 

• Möjlighet att undvika kostnadsintensiva ljuddämpningsåtgärder i efterhand  

• Reducerad arbetstid och lägre materialkostnader  

• Hög grad planerings- och användarsäkerhet 

 

 

POLOPLAST: flexibelt, hållbart, innovativt 

POLOPLAST är ett ledande företag med mer än 60 års erfarenhet av utveckling och 

perfektionering av plaströrsystem. Högeffektiva rörsystem från POLOPLAST med lång 

användningstid används i otaliga applikationer för byggnadsdränering, ventilation och 

avloppsvattenhantering. Även inom marina verksamhetsområden och industrin används 

de skräddarsydda specialprodukterna. Säkerhet, pålitlighet och samtidigt hög 

användarvänlighet står i fokus för alla produkter. 

 

POLOPLAST – Din specialist på rörsystem av plast. 

Vi ser fram emot att träffa dig på mässan. 
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POLO-KAL®-familjen     POLO-KAL XS rör och formdelar 

 

 
 

    

POLO-KAL 3S Pro     POLO-RDS evolution för golvgenomgångar med långa böjar 
 

 

Information om användning av bildmaterial:  

Användning av bildmaterialet är tillåten utan avgift, dock endast i samband med texter som gäller de avbildade 

produkterna samt i publicerade pressmeddelanden, och bildkällans fullständiga namn måste anges (foto: 

POLOPLAST).  

Bildmaterialet får inte överlämnas till en tredje part (inte heller i digital form) och/eller ställas till en tredje parts 

förfogande. 

Vid arkivering i digitala datacentraler eller bildkataloger inom företaget måste uppgifter om bildkälla medfölja 

bilden. Det är förbjudet att använda bildmaterial som tillhör POLOPLAST vid spridning av negativ kritik. 

 

POLOPLAST GmbH & Co KG  Kontakt: Gloria Schlader, MSc 

Poloplast-Straße 1    Tel.: +43 (0) 732 / 3886-230 

A-4060 Leonding    schlader.gloria@poloplast.com 

http://www.poloplast.com 
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