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W połowie 2018 roku John Guest wstąpił 
w szeregi międzynarodowej grupy RWC 
przekazując jej zdobywane przez lat a 
doświadczenie oraz rozwiązania. RWC 
(Reliance Worldwide Corporation) to grupa 
producentów systemów instalacyjnych do 
zastosowań w branżach sanitarno-grzew-
czych, klimatyzacyjnych i przemysłowych. 
Najbardziej znane marki to SharkBite, 
HoldRite, Reliance Valves, StreamLabs. 

Systemy ShartkBite
ShartkBite to systemy złączy i rur do insta-
lacji sanitarno-grzewczych. System ten 
składa się z trzech uzupełniających się 
grup produktów zapewniających instalato-
rowi kompletne możliwości instalacyjne:
– SharkBite Nexus − system złączy wtyko-
wych do rur PEXa i PERT/AL/PERT o śred-
nicach Ø16, Ø20, Ø25 i Ø32 mm
– SharkBite Press − system złączy do 
zaprasowywania do rur PEXa oraz z wkład-
ką ALU o średnicach Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 
i Ø32 mm
– SharkBite Universal − system złączy 
wtykowych z mosiądzu do rur PEX, PERT, 
PVC, C-PVC i PPR o średnicach Ø16, Ø20 
i Ø25 mm

System SharkBite NEXUS
SharkBite NEXUS to kompletny system 
złączy, rur i zaworów wykonanych z PPSU 
oraz mosiądzu – do stworzenia rozbudo-
wanej instalacji centralnego ogrzewania 
i wody użytkowej. Elementy systemu 
dostępne są w rozmiarach Ø16, Ø20, Ø25 
i Ø32 mm. Rozmiary złączy SharkBite 
NEXUS są nieznacznie większe niż wymia-
ry odpowiadających im rur. Dzięki temu 
system idealnie nadaje się zarówno do kla-
sycznych instalacji podtynkowych (cegły) 
jak i do nowych typów instalacji (płyty 
g-k, tynk, ściany syntetyczne itp.). Złącza 
NEXUS spełnią wszelkie wymagania bez-
pieczeństwa i charakteryzują się wysoką 
odpornością na ciśnienie do 10 bar i maksy-
malną temperaturę roboczą 95°C. System 

jest bardzo lekki i elastyczny. Połączenia 
systemowe są kompatybilne z rurami PEX, 
PERT i MULTILAYER (z wkła dką ALU). 

Zalety
– kompletny i ekonomiczny system insta-
lacyjny;
– kompatybilny z rurami PEXa i Multilayer 
(wielowarstwowe z warstwą ALU);
– szybki montaż bez użycia narzędzi;
– bezpieczeńtwo − prosty montaż ograni-
cza do minimum możliwość popełniania 
błędu;
– oszczędność czasu montażu do 70% 
w porównaniu z innymi systemami;
– możliwość łączenia z tradycyjnymi insta-
lacjami za pomocą szerokiej gamy złączy 
przejściowych;
– korzystne właściwości użytkowe: odpor-
ny na korozję, nie tworzą się osady;
– niweluje hałas wywołany przepływem 
i odkształceniami;
– 50% redukcji zapasów złączy w porówna-
niu do tradycyjnych systemów ;
– dla domów jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych czy mieszkań;
– SharkBite Nexus spełnia najbardziej 
rygorystyczne wymagania toksykologiczne 
i higieniczne do transportu wody pitnej. 

Kraj produkcji: Hiszpania
Aprobaty i certyfikaty: atest PZH do trans-
portu wody pitnej
Gwarancja producenta: 10 lat na wady 
materiałowe i produkcyjne, przy zastoso-
waniu prawidłowego montażu

Pozostała oferta:
– instalacje sprężonego powietrza;
– złącza (POM, PP) oraz rury (PE) do rozle-
wu napojów;
– złącza (POM) mosiądz oraz węże (PA, PE) 
do pneumatyki.

Systemy złączy i rur 
do instalacji sanitarno-grzewczych SharkBite

Reliance Worldwide Corporation 
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johnguest.com, rwc.com
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John Guest jest uznawany za jednego z wiodących producentów złączy wty-
kowych na świecie. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza znakomitej jakości 
wytwarzanych produktów, kompleksowości asortymentu i dostaw oraz sze-
roko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma, przez ponad 50 lat działalności, 
wypracowała sobie zaufanie i uznanie klientów na całym świecie.
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