Περισσότερα από
35 Ενεργά χρόνια

Της παραγωγής
μας σε εξαγωγές

Πιστοποιητικό
ISO από το 2000

Εξαγωγές σε
40 χώρες
παγκοσμίως

SOLIDRAINS

Σχετικά με εμάς
Η ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία παράγει
σύνθετους και πλαστικούς σωλήνες καθώς και εξαρτήματα ευρέως
φάσματος εφαρμογών. Είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες
του είδους της και η μόνη με μια τόσο μεγάλη γκάμα παραγωγής
σωλήνων για θέρμανση και ύδρευση. Πρωταρχικό και αναπόσπαστό
στοιχείο της ύπαρξής της, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι η
ποιότητα των προϊόντων της.

®

Πιστοποιήσεις από
διεθνή ινστιτούτα

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ
ΜΠΆΝΙΟΥ

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας που αποτελείται
από 80 υπαλλήλους, εργάζεται καθημερινά με γνώμονα την εταιρική
φιλοσοφία που είναι η "απόλυτη ικανοποίηση των πελατών".
Τα κεντρικά γραφεία, η διοίκηση, καθώς και κάποιοι αποθηκευτικοί
χώροι βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ το εργοστάσιο με τις κύριες
αποθήκες βρίσκεται στη Α 'Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, με κτίρια
17.500m2 σε συνολική έκταση περίπου 33.000m2.
Σε μια πορεία άνω των 35 χρόνων παραγωγικής δραστηριότητας
και έχοντας την εμπειρία και τη γνώση ειδικών στον τομέα μας, τα
προϊόντα µας συγκαταλέγονται στα ποιοτικότερα του είδους τους στις
διεθνείς αγορές και παρέχουν πρακτικές, αξιόπιστες και ανθεκτικές
λύσεις σε πολλές εφαρμογές.

σωλήνες & εξαρτήματα PVC
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το επαναστατικό σύστημα αποχέτευσης μπάνιου SOLIDRAINS αποτελείται
από εύκαμπτους ελικοειδείς εξωτερικά, αλλά λείους εσωτερικά σωλήνες PVC και
εξαρτήματα PVC. Το σύστημα παρέχει υψηλή αντοχή και στεγανότητα σε αποχετευτικά
δίκτυα οικιακών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για
λύμματα μπάνιου. Το σύστημα SOLIDRAINS διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η
ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ είναι η μοναδική εταιρεία που το παράγει.

ΣΩΛΉΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
ΣΎΝΔΕΣΗΣ

ΣΩΛΉΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
ΣΎΝΔΕΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC
Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ57/50
εξόδου σιφωνιού-κεντρική αποχέτευση

ΡΑΚΟΡ
Ρακόρ Φ37x1 ¼” λευκό αρχής σιφωνιού-νιπτήρα
τύπου “S”

ΓΩΝΙΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC
Γκρι εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ40/32
εισόδων σιφωνιού

Γωνία Φ32x44 αναμονής νιπτήρα με λάστιχο

ΓΩΝΙΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC

Γωνία μπανιέρας με ορειχάλκινο ρακόρ 1 ½”xΦ32
Λευκός εύκαμπτος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ37/32
για σιφώνι τύπου “S”

Γωνία μπανιέρας με πλαστικό ρακόρ 1 ½”xΦ32

ΓΩΝΙΑ

ΜΟΥΦΑ
Μούφα Φ57/63 σωλήνα-κεντρικής αποχέτευσης

Γωνία μπανιέρας με πλαστικό ρακόρ 1 ¼”xΦ32

99 Για να συνδέσετε τα fittings στην ελικοειδή επιφάνεια του σωλήνα, αλείφετε σε

τέσσερα εως έξι αντιδιαμετρικά σημεία του σωλήνα την κόλλα SOLISEAL και
περιστρέφοντας για να βιδώσει το fitting, διανέμεται η κόλλα σε ολόκληρη
την επιφάνεια συγκόλλησης του σωλήνα. Η SOLISEAL είναι μια ειδική κόλλα,
πολυουρεθανικής βάσης που με την υγρασία πολυμερίζεται σε ισχυρό ελαστικό,
αποκτώντας υψηλή συγκολλητικότητα και μεγάλη αντοχή στις θεμοκρασιακές
μεταβολές ή τις καιρικές συνθήκες.

99 Το σύστημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια 24 ώρες μετά την εφαρμογή

της SOLISEAL, χρόνος που απαιτείται για να γίνει ο πλήρης πολυμερισμός της.
Αυτός ο χρόνος είναι αντιστρόφως ανάλογος με την σχετική υγρασία του χώρου,
δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η σχετική υγρασία στον χώρο, τόσο λιγότερος
χρόνος απαιτείται για τον πλήρη πολυμερισμό της SOLISEAL.

99 Για να συγκολλήσετε τις κυλινδρικές, λείες επιφάνειες των fittings με τις εισόδους
σιφωνιών, χρησιμοποιείστε την ειδική κόλλα PVC. Στην περίπτωση που στο σιφώνι
γίνει στεγανοποίηση με ελαστικούς δακτυλίους, τότε το fitting στεγανοποιείται με
σύσφιξη περικοχλίου.

99 Αν στο μπάνιο, στο οποίο κάνετε την εγκατάσταση, δεν επαρκούν οι είσοδοι του

σιφωνιού (συνολικά 4), υπάρχει δυνατότητα να τις “αυξήσετε” χρησιμοποιώντας
ένα ημιτάφ Φ40. 'Ετσι, κάθε είσοδος σιφωνιού χωρίζεται σε δύο επιμέρους.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Εγγύηση για 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας σε δίκτυα κρύου
και ζεστού νερού υπό πίεση. Η εγγύηση καλύπτει την ευθύνη για
τα προϊόντα και τις πιθανές ζημίες σε τρίτες εγκαταστάσεις μέχρι
2.000.000 € ανά περίπτωση και αθροιστικά σε ετήσια βάση.

Γωνία μπανιέρας με ορειχάλκινο ρακόρ 1 ¼”xΦ32

ΜΟΥΦΑ
Μούφα Φ57/50 εξόδου σιφωνιού (θηλ.)

ΜΟΥΦΑ
Μούφα Φ57/43 για σύνδεση ημιτάφ (αρσ.)

SOLISEAL
SOLISEAL στεγανοποιητικό-συγκολλητικόσφραγιστικό υλικό (φύσιγγα 300ml)
SOLISEAL στεγανοποιητικό-συγκολλητικόσφραγιστικό υλικό (σωληνάριο 125ml)

ΣΙΦΏΝΙ ΔΑΠΈΔΟΥ

Σιφώνι δαπέδου

ΜΟΥΦΑ
Μούφα Φ40/40 εισόδου σιφωνιού (αρσ.)

ΜΟΥΦΑ

ΣΙΦΏΝΙ ΔΑΠΈΔΟΥ

Σιφώνι δαπέδου Φ50

Μούφα Φ40/45 για σύνδεση & επέκταση σωλήνων
PVC (θηλ.)

ΣΙΦΏΝΙ ΔΑΠΈΔΟΥ
ΜΟΥΦΑ
Μούφα Φ37/32 λευκή κατάληξης σιφωνιού νιπτήρα
τύπου “S”

Σιφώνι δαπέδου τύπου VALSIR Φ50

