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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Imbfiltratsioonisüsteemid Wavin: 

parim lahendus igaks olukorraks  

Tugggevate vihhhmade negggatiivsete tagggajjjääärgggede ääärahhhoidmine on

viimastel aastatel muutunud üüühhha aktuaalsemaks üüülesandeks. 

Seetõõõttu tulebbb üüüleujjjutuste vääältimiseks rajjjada vastupppidavad

kaitsesüüüsteemid, mida klimaatilised anomaaliad ei kahhhjjjusta.  

Ettevõte Wavin on juhtiv imbfiltratsioonisüsteemide tarnija. Ettevõttel 

on rohkem kui 15-aastane kogemus imbfiltratsiooni- ning reguleeritavate 

sajuvee äravoolu ja kogumise süsteemide tootmise alal. Ettevõtte Wavin 

tootevalik sisaldab erinevateks rakendusteks sobivate süsteemide laia 

spektrit, mida turustatakse üle kogu Euroopa. Kõiki süsteemid läbivad 

põhjalikud katsetused, et need toimiksid tõrgeteta kõikides Euroopa 

riikides ja kõikides kasutamistingimustes. Tootja tagab toodete pika 

kasutuskestuse ja paigaldatud süsteemide püsiva hooldatavuse.  

Ettevõte Wavin kontseptsioon INTESIO pakub Teile igakülgseid 

lahendusi vihmavee töökindlaks ärajuhtimiseks, ajutiseks säilita-

miseks, filtreerimiseks ja puhastamiseks! 

INTESIO ppprojjjektid 

koosnevad hhharilikult neljjjast 

pppõõõhhhiosast: 

Wavini INTESIO meeskond hindab Teie konkreetset 
olukorda ja objekti tingimusi 

Me töötame Teie jaoks välja parima lahenduse  

Ettevõte Wavin pakub Teile vajaliku lahenduse realiseeri-
miseks laia toodete spektrit  

Me garanteerime kogu toodangule 15-aastase kasutus-
kestuse 
kontseptsiooni INTESIO raames  

Tänu sellele on Wavin võimeline Teile tagama töökindla 
lahenduse, mis säilitab imbfiltratsioonisüsteemi maksimaalse 
tõhususe paljudeks aastateks.
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Miks tasub valida imbfiltratsioonisüsteemid 
Wavin? 
Ettevõõõte Wavin pppakubbb mitmesugggust tüüüüüüpppi imbbbfffiltratsioonisüüüs-

teeme, mis sobbbivad kasutamiseks nii pppinnasele mõõõjjjuva

koormuseggga kui ka koormuseta aladel ninggg nii kontrollimise jjja

pppuhhhastamise võõõimaluseggga kui ka ilma sellise võõõimaluseta. 

Sõidukite poolt tekitatava suure koormuse korral saab rakendada 

erinevaid imbfiltratsioonisüsteeme. Kui imbfiltratsioonisüsteeme ja 

sajuvee kogumise paigaldisi on tarvis aeg-ajalt kontrollida ja pu-

hastada, siis on otstarbekas kasutada süsteemi Q-Bic või süsteemi 

Q-Bic kombineeritult süsteemiga Q-BB. Süsteeme Q-Bic ja Q-BB on 

võimalik paigaldada 

äärmiselt kiiresti. Süsteemi Q-Bic on nii eraldi kui ka süsteemiga 

Q-BB kombineeritult lihtne kontrollida ja puhastada. 

Olenevalt konkreetse objekti tingimustest pakub ettevõte Wavin oma 

klientidele ka süsteemi AquaCell Plus. See 190 l kasuliku mahuga 

süsteem on ideaalne lahendus madala imbfiltratsioonisüsteemi

rajamiseks.  

Selle süsteemi kasutamine on hea lahendus põhjavee kõrge tase-

me korral ja juhul, kui süsteemi on tarvis kontrollida. Muidugi, kont-

rollimine ei ole alati tarvilik. Nimelt seepärast töötatigi välja süsteem 

AquaCell, millel on needsamad funktsioonid mis süsteemil AquaCell 

Plus, kuid ilma kontrollimisfunktsioonita. Imbfiltratsioonisüsteemide 

tootevaliku lõpetab AquaCell Lite. See äärmiselt soodsa hinnaga 

imbfiltratsioonisüsteem on spetsiaalselt välja töötatud eramute, ter-

rasside ja aedade aladele, kus puudub sõidukiliiklus. Spetsiaalselt sel-

le süsteemi jaoks on välja töötatud hõlpsasti paigaldatav imbfiltrat-

sioonikomplekt.  

Süsteemi AquaCell komponendid on hõlpsasti kombineeritavad 

mistahes muude süsteemidega, tagades niiviisi iga projekti eduka 

realiseerimise. Kõik ettevõtte Wavin imbfiltratsioonisüsteemid on 

välja töötatud ja katsetatud pika, kuni 50 aastani ulatuva kasutus-

kestuse tagamiseks. Ükski klient ei soovi riskida selliste süsteemide 

paigaldamisega, mille kasutamine muutub teatud eksplua-

tatsiooniaja möödumisel keerukaks või mis lakkavad töötamast.  

Praktiline näide: sajuvee kogumise 
süsteem  

Esmakordselt kasutatud Etten-Leuris: süüüsteem Wavin Q-Bic 

HHHollandi linna Etten-Leur keskosa rekonstrueerimise ppplaan kujjjutabbb endast suurt jjja ambbbitsioonikat

ppprojjjekti, mis seisnebbb täääiesti uut tüüüüüüpppi linnakeskuse loomises. Ehhhitusetapppi realiseerimisel tekitabbb

suurt ppprobbbleemi pppõõõhhhjjjavee kõõõrggge tase, mis jjjääääääbbb maapppinnast ainult 30–40 cm madalamale. 

Selline olukord toob kaasa puudulikult toimiva imbfiltratsiooni-

süsteemi ning pinnase vajumise. Probleemi lahendamiseks tehti 

ettepanek organiseerida vihmavee tõhus kogumine ja selle kontrol-

litud äravool lähimasse reservuaari. Hinnati mitmeid erinevaid mee-

todeid selle ülesande lahendamiseks ja lõpptulemusena valiti 

kõige sobivamana välja plastkilega isoleeritud sajuvee kogumise 

süsteem Wavin Q-Bics. 

Katustelt ja tänavate vett mitteläbilaskvatelt pindadelt kogutud 

puhast vett hoitakse EPDM-kilega kaetud Q-Bics mahutites. Kile on 

mõlemalt poolt kaitstud tekstiilipõhise ehituspapi kihiga, 

mis kaitseb kilet mehaaniliste kahjustuste eest. Imbfiltratsiooni-

süsteemi täieliku tiheduse saavutamiseks on EPDM-kile servadest ja 

õmblustest kokku keevitatud, paindekohtades aga kasutatakse 

hermeetikut. Mahutist juhitakse vesi vastavalt vajadusele edasi 

merelahte.  

Tervikuna on projekti raames paigaldatud ligikaudu 550 süsteemi 

Wavin Q-Bics mahuti ruumalaga 250 m3. 



Imbbbfffiltratsioonisüüüsteemid Wavin

7 

Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Sertifffitseeritud

kvaliteet 
Süüüsteemi pppaigggaldamise oppptimaalne lihhhtsus 

Süsteemid on katsetatud 50-aastase kasutuskestuse 

tagamiseks.  

Konstruktsioon tagab vastupidava struktuuri.  

Toormaterjal tagab süsteemide pikaajalise vastupidavuse.  

  Väike mass  

  Süsteemi kaitsmise lihtsus  

  Süsteemide kombineerimise lihtsus  

Süsteemi kasutatavus mistahes liikluskoormuse 

tingimustes  

Imbfiltratsioon ja puhversäilitus  

Süsteemi paigaldamiseks ei ole vaja tööriistu. 
Tänu heale hinna ja kvaliteedi suhtele leidub optimaalne 

lahendus iga konkreetse olukorra tarvis. 

Multifffunktsionaalsus  Süüüsteemi väääljjjatöööööötamise kõõõrggge tase 
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Ehitamine Kontrollimine Puhastamine 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Milline imbfiltratsioonisüsteem Wavin valida? 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteemide lai valik aitabbb Teil leida iggga olukorra tarvis sobbbivaima lahhhenduse.  

Ettevõte Wavin pakub mitmesugust tüüpi imbfiltratsioonisüsteeme, mis sobivad kasutamiseks nii liiklusega koormatud kui ka 

koormamata aladel ning nii kontrollimise ja puhastamise võimalusega kui ka ilma sellise võimaluseta. Kontrollimine 

võimaldab kindlaks teha, kui palju setteid on imbfiltratsioonisüsteemi kogunenud, ja vajaduse korral seda puhastada.  

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem: 

Q-Bic Q-BB AquaCell Plus AquaCell AquaCell Lite 

LUUUBATUUUDDD KKKOORMUUUS* SLW 60 SLW 60 SLW 60 SLW 60 Ei 

KKKONTROLLIMISE VÕÕÕIMALUUUS Jahhh Ei  Jahhh Ei Ei  

PUUUHHHASTAMISE VÕÕÕIMALUUUS Jahhh Ei Ei Ei Ei 

* Reaalne olukord sõltub pinnase tüübist ja tihedusest, samuti põhjavee tasemest.  

Üksikasjaliku kirjelduse saamiseks võtke palun ühendust ettevõtte Wavin projekteerimisbürooga. 

Imbfiltratsioonisüsteemid Wavin: 

parim lahendus igaks olukorraks  
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Ülevaade süsteemidest Wavin 
Q-Bic ning Wavin 

Q-Bic jjja Qf-BB 

On vastupidavad sõidukite intensiivse liiklusega seotud koormustele (SLW 60).

Q-Bic on spetsiaalselt konstrueeritud kontrollitavate ja puhastatavate imbfiltratsioonisüs-
teemide rajamiseks.  Moodulite suured õõnsused võimaldavad süsteemi ideaalset kontrollimist 

videoseadmete abil ning puhastusseadmete tõhusat kasutamist. 

Tänu suurtele mõõtmetele toimub süsteemi paigaldamine kiiremini – eriti oluline on see suurte imbfiltratsioonisüs-
teemide korral. 

Puudub vajadus eraldi kontrollkaevu järele. Valgusšahti Tegra abil on võimalik süsteemi Q-Bic vahetult üle 

vaadata. 

Kombineerimine süsteemiga Q-BB lihtsustab ja kiirendab süsteemi paigaldamist veelgi, seda tänu integreeritud 

varrastele (püstühendused). 

Süsteemi Q-BB kasutamine võimaldab imbfiltratsioonisüsteemi plokke üksteise peale laduda kas 

malekorras või tellismüüritise põhimõttel. 

Süsteemi võib rajada ka Q-BB plokkidest. Sellel süsteemil on süsteemi Q-Bic eeliseid, st on kiiresti paigaldatav ja 

sobib kasutamiseks isegi intensiivse liikluskoormuse tingimustes, kuid ei ole kontrollitav ega puhastatav. 

Ülevaade süsteemide Wavin Q-Bic ja Wavin 
Q-BB võimalustest 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Ülevaade süsteemide Wavin Q-Bic 
ja Wavin Q-BB võimalustest 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem Q-Bic 

Toote nr Mõõõõõõtmed  KKKasulik mahhht 
218400001 120 x 60 x 60 cm  410 l 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem Q-BB 

Toote nr Mõõõõõõtmed  KKKasulik mahhht 
218400015 120 x 60 x 60 cm  413 l  

Ankur 

Toote nr KKKokkusobbbivus 
218400004 Q-Bic 

ÜÜÜhhhendusdetail 

Toote nr KKKokkusobbbivus 
218400003 Q-Bic ja Q-BB 

Eraldi üüühhhendusdetail süüüsteemi jjjaoks  

Toote nr Mõõõõõõtmed KKKokkusobbbivus 
218400005 160 - 315 Q-Bic 
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Ülevaade süsteemide Q-Bic ja Q-BB võimalustest

Süüüsteemi üüühhhendusmuhhhvid 

Toote nr Mõõõõõõtmed KKKokkusobbbivus 

218400006  400 cm Q-Bic 
218400007  500 cm 

KKKoonusliitmik 

Toote nr Mõõõõõõtmed KKKokkusobbbivus 

218400008 315 Q-Bic 

ŠŠŠahhhtiadapppter 

Toote nr

218400011 
Mõõõõõõtmed

600/315 
KKKokkusobbbivus 

Q-Bic 

218400010 600/500 

KKKüüülgggkate 

Toote nr KKKokkusobbbivus 

218400013 Q-Bic 

ÜÜÜlemine kate 

Toote nr KKKokkusobbbivus 

218400014 Q-Bic 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Milline süsteemide kombinatsioon on 
optimaalne? 

Toodete lai valik jjja nende vastastikune vahhhetatavus tääähhhendabbb, et imbbbfffiltratsioonisüüüsteemi kontrollimise jjja pppuhhhastamise võõõimalust

saabbb kohhhandada konkreetsetele tingggimustele jjja nõõõutavatele fffunktsionaalsetele ppparameetritele. 

Alljjjääärgggnevalt on esitatud rida vastavaid võõõimalusi 

KKKONSTRUUUKKKTSIOON 

FFFUUUNKKKTSIOONIDDD Süüüsteem on kont-

rollitav jjja pppuhhhastatav

kogggu ulatuses

KKKontrollimise jjja pppu-

hhhastamise võõõimalus

süüüsteemi alumisest

osast 

KKKontrollimise jjja pppu-

hhhastamise võõõimalus

süüüsteemi alumisest

osast jjja küüülgggedelt 

Süüüsteemi ei ole võõõi-
malik kontrollida eggga

pppuhhhastada

TOODDDE  Q-BIC Q-BIC jjja Q-BB

kombbbinatsioon 
Q-BIC jjja Q-BB

kombbbinatsioon 
Q-BB, AquaCell

Lite võõõi
AggguaCell Core 

OTSTARVE  Oppptimaalne konstrukt-

sioon, kõõõik kanalid on

ligggipppääääääsetavad jjja
pppuhhhastatavad. 

KKKasutatakse pppeamiselt

mõõõjjju nõõõrgggendamiseks, liiv

jjjm sete eemaldatakse süüüs-

teemi alumisest osast. 

KKKasutatakse pppõõõhhhiliselt

imbbbfffiltratsiooniks. 

Liiv jjjm sete

eemaldatakse, gggeo-

tekstiilmaterjjjal pppu-

hhhastatakse küüülgggedelt. 

Sette suhhhtes vääähhhese

tundlikkuseggga süüüs-

teemidele, kui

pppuhhhastamine ei ole va-

jjjalik. 
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Ülevaade süsteemi AquaCell võimalustest 

Tööstuspiirkonnad  

AquaCell 

Elamupiirkonnad  

Süsteem sobib intensiivse sõidukiliiklusega 

kaasnevatele koormustele  (SLW 60). 

Maanteed  

Autoparklad  
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äää õõõhhh
hhh

T napppäääevased jjja t usad 
la endused 

Ülevaade süsteemi AquaCell võimalustest 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem AquaCell 

Toote nr Mõõõõõtmed Kasulik maht

217400002 100 x 50 x 39 cm 190 l   

Ankur

Toote nr

217421033 

ÜÜÜhhhendusdetail  

Toote nr 

227431002 

Liitmik AquaCell 

Toote nr Mõõõõõõtmed  

227445200 200

227445320 250

227445320 315

227445400 400 
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Ülevaade süsteemi AquaCell Plus võimalustest 

AquaCell Plus 

Kontrollitavaid ja mittekontrollitavaid 

süsteeme saab omavahel hõlpsasti 

kombineerida.

Süsteem sobib intensiivse sõidukiliiklusega 

kaasnevatele koormustele (SLW 60). 

Süsteemi on võimalik üle vaadata ja puhastada. 

Süsteem sobib ideaalselt suurele 

sügavusele paigaldamiseks. 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Ülevaade süsteemi AquaCell Plus võimalustest 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem AquaCell Plus 

Toote nr Mõõõõõõtmed KKKasulik mahhht 

217400003 100 x 50 x 39 cm 190 l 

Ankur 

Toote nr

217421033  

ÜÜÜhhhendusdetail 

Toote nr 

227431002 

Liitmik AquaCell Plus 

Toote nr Mõõõõõõtmed 

227445200 200 
227445250  250 

227445320  315 
227445400  400 
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s. 

Ülevaade süsteemi AquaCell Lite võimalustest  

Aiad 

AquaCell Lite 

Pargid  

Rohelist värvi moodulitest süsteem 
AquaCell Lite sobib ideaalselt imbfiltrat-
siooniks või pinnase stabiliseerimiseks 

koormusvabadel aladel.  

Väike mass. 

Ökonoomne lahendus. 

Ringristmikud 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Ülevaade süsteemi AquaCell Lite võimalustest 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteem AquaCell Lite 

Toote nr Mõõõõõõtmed KKKasulik mahhht 

217400001 100 x 50 x 40 cm  190 l  

Ankur  

Toote nr 

217421033 

ÜÜÜhhhendusdetail 

Toote nr 

227431002 

Liitmik AquaCell Lite 

Toote nr Mõõõõõõtmed Määärkused 

227445200 200 Liitmik läbimõõtudele 

227445250  250 200–400 mm  

227445320  315 tarnitakse vastavalt tellimusele. 

227445400  400 
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Toodete pika kasutuskestuse aluseks on toodete pidev ja 
põhjalik katsetamine Wavini tehnoloogia- ja innovatsiooni-
osakonnas.» 

Vihhhmavee imbbbfffiltratsiooni jjja maa-alusesse mahhhutisse

kogggumise süüüsteemi korral on oluline, et see pppüüüsiks väääggga

pppikka aeggga töööööökorras. 

Ettevõttel Wavin on akrediteeritud katselabor (Wavin T&I), kus 

kõiki ettevõtte tooteid põhjalikult katsetatakse. Edukalt läbitud 

katsetused on näidanud, et imbfiltratsioonisüsteemide kasu-

tuskestus ulatub 50 aastani. 

Imbfiltratsioonisüsteemide sellise kvaliteeditaseme tagamise 

eeltingimuseks on vastava kvaliteediga toormaterjali ka-

sutamine. Seda silmas pidades on parimate omadustega 

Virgin-tüüpi polüpropeen, mistõttu selle kasutamine on et-

tevõte Wavin loogiliselt põhjendatud valik. 

Osakonnas Wavin T&I läbiviidav toodete testimine 

hõlmab järgmisi katseid:  

Löögikatse temperatuuridel 0 oC ja 23 oC. 

Sulamistemperatuuri määramine.  

Löögisitkuse määramine.  

Lühiajaline katse purunemisrõhu määramiseks; konst-

ruktsiooni kolmekordne tugevuskontroll. 

Pikaajaline katse purunemisrõhu määramiseks tulemuste 

ekstrapoleerimisega 50 aasta peale regressioonikõverate 

abil. 

Eelnevat kokku võttes võib öelda, et Wavini imbfiltratsioonitooted

tagavad Teie imbfiltratsioonisüsteemi töökindla ja usaldusväärse 

funktsioneerimise – nii praegu kui ka tulevikus! 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Ülevaade tarvikutest ja abimaterjalidest 

Geotekstiil iiimmmbbbfffiiillltttrrraaatttsssiiioooooonnnisüüüsteemidele (rullis, laius 515 cm) 

Toote nr Mõõõõõõtmed Määärkused 
246.00.51010  10 m Nõudmise korral on võimalik tarnida 
246.00.51025  25 m teistsuguste mõõtmetega tooteid.  

246.00.51050  50 m

246.00.51100  100 m

Geotekstiili kokkusulatamise pppüüüstol (tüüüüüüppp Jet Melt Quadrack) 

Toote nr Määärkused 
299.00.00001  
299.00.00002  Karbis on 10 toodet.  

Liivapppüüüüüüdur läääbbbimõõõõõõduggga 315 mm (sisaldabbb sõõõelfffiltrit) 

Toote nr Mõõõõõõtmed Määärkused  

243.00.31001 110/125 0,85 m Kaas GY ei kuulu komplekti.  

Malmkaas läääbbbimõõõõõõduggga 315 mm (liivapppüüüüüüdurile) 

Toote nr Mõõõõõõtmed Määärkused 
203.00.3100  395 x 395 H = 85 mm 

Ilma liikluskoormuseta aladele. 

Liivapppüüüüüüduri toru läääbbbimõõõõõõduggga 315 mm 

Toote nr Mõõõõõõtmed Määärkused  
244.07.31001  10 Nõudmise korral on võimalik tarnida  
244.07.31005  50 teistsuguse kõrgusega torusid.  
244.07.31007  75 

Lehhhemassi seppparaator läääbbbimõõõõõõduggga 80 mm (survetorule) 

Toote nr Läääbbbimõõõõõõt/vääärvus

244.00.00006 80/valge 

244.00.00005 80/ hall 

244.00.00003 110/hall 
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Tehnilised andmed  

Q-Bic Q-BB 

MATERJALI TÜÜÜÜÜÜP   VIRGIN-TÜÜÜÜÜÜPI POLÜÜÜPROPEEN VIRGIN-TÜÜÜÜÜÜPI POLÜÜÜPROPEEN 

MÕÕÕÕÕÕTMEDDD 
(pppikkus x laius x kõõõrgggus) 1200 x 600 x 600 mm 1200 x 600 x 600 mm 

KKKASUUULIKKK MAHHHT  410 l 413 l 

PAIGALDDDAMISSÜÜÜGAVUUUS, 

ILMA KKKOORMUUUSETA* 0,3...5,2 m 0,3...5,2 m

PAIGALDDDAMISSÜÜÜGAVUUUS, 

KKKOORMATUUUNA* 0,9...5,0 m 0,7...5,0 m

MASS 19,8 kggg 17,2 kggg 

LIITMIKKKUUUDDD 125...500 mm 160 mm 

VÄÄÄRVUUUS SININE SININE 

LUUUBATUUUDDD KKKOORMUUUS* SLW 60 SLW 60 

KKKONTROLLIMISE VÕÕÕIMALUUUS JAHHH EI 

PUUUHHHASTAMISE VÕÕÕIMALUUUS JAHHH EI 

* Reaalne olukord sõltub pinnase tüübist ja tihedusest, samuti põhjavee tasemest.  

Üksikasjaliku kirjelduse saamiseks võtke palun ühendust ettevõtte Wavin projekteerimisbürooga. 

* Teave süsteemi paigaldussügavuse kohta sõidukiliiklusega vms koormamata ja koormatud aladel on esitatud selle alaosas. 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

AquaCell Plus AquaCell AquaCell Lite 

VIRGIN-TÜÜÜÜÜÜPI POLÜÜÜPROPEEN VIRGIN-TÜÜÜÜÜÜPI POLÜÜÜPROPEEN  VIRGIN-TÜÜÜÜÜÜPI POLÜÜÜPROPEEN 

1000 x 500 x 390 mm 1000 x 500 x 390 mm 1000 x 500 x 390 mm 

190 l 190 l 190 l 

0,3...3,7 m 0,3...2,6 m 0,3………2,0 m 

0,8...3,4 m 0,8...2,0 m EI OLE VÕÕÕIMALIKKK  

10,5 kggg 9,4 kggg 9,0 kggg 

125...400 mm 125...400 mm 125………400 mm 

TÜÜÜRKKKIISSININE SININE ROHHHELINE 

SLW 60 SLW 60 EI 

KKKOORMUUUS JAHHH EI  EI 

EI EI EI 
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Tääänapppäääevased jjja tõõõhhhusad 
lahhhendused 

Imbbbfffiltratsioonisüüüsteemid Wavin Toodete bbbrošššüüüüüürid 

Tootevalik  
Ettevõte Wavin tarnib kõiki vajalikke ühendustarvikuid sisaldavaid komplekt-
seid plasttorusüsteeme järgmisteks rakendusteks: 

Joogivee jaotamine  

Maagaasi etteande- ja jaotussüsteemid  

Rõhu all funktsioneerivad kanalisatsioonisüsteemid, 

mis sisaldavad pumbašahte 

Välised imbfiltratsioonisüsteemid, mis sisaldavad plastist 
kontrollkambreid ja sajuvee äravoolutorusid 

Sisemised kanalisatsioonisüsteemid  

Sanitaartehnilised ja küttesüsteemid  

Sajuvee imbfiltratsioon ja väljajuhtimine spetsiaalsete 

rennide abil 

Sajuvee filtreerimise süsteemid  

Polüeteenist imbfiltratsioonisüsteemid 

Elektrisüsteemid 

Kaabliühenduste kaitse 

Tööstuslikud torusüsteemid 

Klaaskiuga armeeritud plasttorud 

Imbfiltratsioon 

Imbfiltratsioonirennide süsteemid 

Ettevõte Wavin rakendab oma toodete pideva arendamise põhimõtteid ning
sellest tulenevalt jätab endale õiguse muuta või parendada oma toodete tehnilisi 
omadusi ilma sellest eelnevalt teatamata. Kogu selles dokumendis sisalduv teave 
on esitatud heas usus ning loetakse kehtivaks ka brošüüri avaldamise hetkel. 
Sellele vaatamata ei võta ettevõte endale mitte mingit vastutust võimalike vigade, 
puuduste ega ebatäpsuste eest. Toodete kasutamisel tuleb võtta arvesse, et sel-
les dokumendis kirjeldatud omadused ja tehnilised andmed kehtivad ainult ette-
nähtud kasutusotstarbe järgimise korral.  

Ettevõte Wavin pakub tõhusaid lahendusi paljudeks igapäevaelu olulisteks vajadusteks: 
joogivee ohutu jaotamine, töökindlad ja praktilised vihma- ja heitveesüsteemid ning hoonete 
energiatõhus kütmine ja jahutamine. Meie kliendid saavad kasu nii ettevõtte Wavin liid-
rikohast Euroopa turul, laiaulatuslikust müügiesinduste võrgustikust kui ka erilisest tä-
helepanust innovatsioonile ja tehnilisele nõustamisele. Me töötame järjekindlalt toodete 
pika kasutuskestuse kõrgeimate standardite saavutamise ning seadmete usaldusväär-
sete tarnete tagamise nimel, et toetada meie kliente nende eesmärkide saavutamisel. 

Wavin Estonia OÜÜÜ 
Pärnasalu 29
76501 Saue
Tel.: +3726506840
wavin@wavin.ee 
www.wavin.ee 

www.wavin.com

mailto:info@wavin.com
http://www.wavin.com/

