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ARTYKUŁ PROMOCYJNY  SITA

Wiemy, że najważniejszym czyn-
nikiem jest najwyższa klasa 
produktów, gdyż to właśnie ona 

przynosi każdemu odpowiedni efekt koń-
cowy. Dlatego też każdy produkt przed 
opuszczeniem fabryki przechodzi szcze-
gółową kontrolę jakości w dziale technicz-
nym. Przy Sita, bezpieczeństwo jest zagwa-
rantowane!

System grawitacyjnego i podciśnienio-
wego odwadniania dachów płaskich, od-
wodnienie awaryjne poprzez attykę czy 
poprzez elementy spiętrzające, efektyw-
na wentylacja dachów płaskich czy nieza-
wodny drenaż – Sita oferuje Państwu cał-
kowicie bezpieczne, zgodne z polskimi 
normami budowlanymi i przepisami tech-
nicznymi, produkty i rozwiązania syste-
mowe. Do każdego projektu podchodzimy 
indywidualnie, wykonujemy oblicze-
nia, dobieramy produkty, szacujemy kosz-
ty, znajdujemy rozwiązania optymalne jak 
również innowacyjne – dopasowane do no-
woczesnej architektury. 

W naszej ofercie mamy wpusty ociepla-
ne z poliuretanu – do unikania mostków 
cieplnych, z wbudowanym samoregulu-
jącym elementem grzejnym chroniącym 
przed zamrożeniem i zatkaniem misy wpu-
stu. Dla obiektów użyteczności publicz-
nej, hal przemysłowych i widowiskowych, 
obiektów o najwyższej ochronie prze-
ciwpożarowej posiadamy wpusty o kla-
sie odporności ogniowej A1. Każdy wpust 
posiada fabrycznie osadzony kołnierz 
przyłączeniowy, który może zostać dopa-
sowany na życzenie klienta do odpowied-
niego rodzaju stosowanej membrany da-
chowej. Jako alternatywę możemy również 
zaproponować wpusty mocowane mecha-
nicznie. To co charakteryzuje wpusty Sita, 
to wysoka wydajność odprowadzenia wody 
opadowej, jak i niezwykła trwałość.

Wszystkie nasze produkty mają średni-
ce kanalizacyjne, dzięki temu możliwy jest 
szybki i prosty montaż z standardowymi 
rurami na połączenie kielichowe. W przy-
padku łączenia różnych systemów, średnic 
lub łączenia różnych kształtów przekrojów, 
dostępne są w naszym asortymencie odpo-
wiednie adaptery i elementy łączące. 

Każda powierzchnia dachu płaskiego 
o różnym układzie warstw, przeznaczeniu, 
wymaganiach przeciwpożarowych i tech-
nicznych może zostać z powodzeniem od-
wodniona za pomocą naszych produktów. 

Szeroki asortyment produktów pozwala na 
wyszukanie idealnego rozwiązania nie tyl-
ko na dach, ale również na balkony i ta-
rasy. Ponadto wszelkie elementy wyposa-
żenia na dachy zielone, takie jak skrzynie 
dachowe, wyróżniają się największą wy-
dajnością odprowadzenia wody i najwyż-
szą klasą obciążenia spośród oferowanych 
na rynku.  

Systemy odprowadzania wody oraz wentylacji dachu

Firma Sita od ponad 40 lat 
stoi na czele producentów 
systemów odprowadzania wody 
oraz wentylacji w Europie. 
Nasze doświadczenie poparte 
jest wieloma milionami sztuk 
wyprodukowanych wpustów 
dachowych, wywietrzników 
oraz przepustów kablowych. 
Systematycznie realizujemy nasz 
główny cel – najwyższa jakość 
w każdym obszarze. 
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