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Capricorn to polska firma, specjalizująca się 

w produkcji systemów urządzeń kanalizacji 

wewnętrznej oraz zewnętrznej; w ofercie 

firmy znajduje się szeroka gama różnorodnych 

produktów mających zastosowanie w branży 

instalacyjnej m.in.: 

l Łazienkowe wpusty liniowe i punktowe 

Aqua Ambient do odprowadzania wody 

wewnątrz budynków

l Systemy wietrzenia i napowietrzania kanali-

zacji sanitarnych oraz

l Systemy odprowadzania wody deszczowej.

Łazienkowe wpusty punktowe 
i liniowe

ZALETY 
Łazienkowe wpusty punktowe i liniowe 
Aqua Ambient to nowoczesne urządzenia 

odprowadzające wodę, doskonale zastępu-
jące tradycyjne rozwiązania t.j. brodziki lub 

zamknięte kabiny prysznicowe. 

CHARAKTERYSTYKA
W ofercie firmy znajdują się łazienkowe 
wpusty liniowe z syfonem tworzywowym 

a także seria wpustów punktowych Aqua 
Ambient Classic i Aqua Ambient Super – 

zaprojektowane specjalnie dla pomieszczeń 

z ograniczeniami w wysokości posadzki. Do 

produkcji łazienkowych wpustów liniowych 

i punktowych z serii Aqua Ambient stosowane 

są najwyższej jakości materiały: stal nie-

rdzewna oraz tworzywa sztuczne.

Łazienkowe wpusty liniowe Aqua Ambient 

dostępne są z eleganckimi wzorami rusztów: 
ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT lub PLAIN wyko-

nanych z najwyżej jakości stali nierdzewnej 

w wersji polerowanej na wysoki połysk (oferta 
standard) lub satynowej (na zamówienie). 

Wersja STONE – to panel specjalnie przysto-

sowany do wypełnień kaflem lub kamieniem 

naturalnym, zapewniający funkcjonalny a zara-

zem subtelny element aranżacji pomieszczenia.

Wpusty liniowe dostępne są standardowo 
w trzech długościach: 600, 800 lub 1000 mm; 

pozostałe długości od 300 mm do 1000 mm 

dostępne są na indywidualne zamówienie.

Łazienkowe wpusty punktowe dzięki 

nowoczesnej konstrukcji i stylowemu wzor-

nictwu doskonale sprawdzają się zarówno 

w łazienkach, na basenach czy salonach SPA; 

zastosowanie kołnierza zapewnia szczelność, 

jednocześnie ułatwiając montaż i wydłu-
żając trwałość warstwy hydroizolacyjnej 
w posadzce; nacięcia na kołnierzu umożliwiają 

jego precyzyjne dopasowanie do miejsca 

montażu, dzięki czemu wpust można zainsta-

lować np. przy ścianach lub w narożnikach.

Wersja Super: typy podejścia – boczny oraz 

przelotowy, umożliwiający podłączenie do 

urządzenia dodatkowych odpływów; dedyko-

wane do rur o średnicy Ø50 lub Ø40.

Wersja Classic: typy podejścia – boczny / 

boczny z kołnierzem oraz prosty / prosty z koł-

nierzem; dedykowane do rur o średnicy Ø50.

PRODUCENT SYSTEMÓW INSTALACJI 
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

n   CAPRICORN S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice, tel. 74 854 05 16, faks. 71 722 28 18, www.capricorn.pl, e-mail: bok@capricorn.pl 

CAPRICORN, Łazienkowe wpusty liniowe Aqua Ambient. Typ: dostęp-

ne w wersji z syfonem (przepływ 48 l/min.). Wykonane według najwyższych 

standardów, wykończone eleganckim rusztem ze stali nierdzewnej lub 

kamieniem naturalnym. Materiał: korpus i ruszt – stal nierdzewna, syfon 

– Polipropylen, ABS.

CAPRICORN, Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient. Typ: 
dostępne w wersji Classic (przepływ 48 l/min) –uniwersalne do każdego 

typu pomieszczeń; dedykowane do średnicy rur 50 oraz Super (przepływ 

21 l/min) – zaprojektowanej specjalnie dla pomieszczeń z ograniczenia-

mi w wysokości posadzki; dedykowane do średnicy rur 50 lub 40. 

Materiał: korpus: polipropylen, kratka: stal nierdzewna. 
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Napowietrzanie instalacji 
kanalizacyjnych 

ZASTOSOWANIE 
Napowietrzacze wspomagają pracę instalacji 

kanalizacyjnej oraz zwiększają możliwości 

aranżacji pomieszczeń, w których znajdują się 

urządzenia podłączone do systemu kanaliza-

cyjnego – najczęściej łazienki czy kuchni.

CHARAKTERYSTYKA 
Napowietrzacz HypAirBalance jest elementem 

systemu kanalizacji wewnętrznej montowa-

nym w celu przeciwdziałania powstawania 

podciśnienia w instalacji kanalizacyjnej. 

Dzięki swojej konstrukcji zapewnia swobodny 

dopływ powietrza do systemów przewodów 

kanalizacyjnych i zapobiega wydostawaniu 

się nieprzyjemnych zapachów (gazów kanało-

wych) z kanalizacji do pomieszczenia.

ZALETY 
l Eliminuje zjawisko powstawania podciśnie-

nia w instalacji

l Blokuje wydobywanie się gazów kanało-

wych oraz nieprzyjemnych zapachów

l Polepsza funkcjonowanie instalacji kanaliza-

cyjnych – łatwiejszy spływ ścieków

l Zapobiega wysysaniu wody z syfonów

l Zmniejsza koszty inwestycyjne – ogranicza 

ilość przejść przez dachy, nie wszystkie piony 

muszą być wentylowane wywiewką

l Zwiększa swobodę aranżacji pomieszczeń 

z urządzeniami sanitarnymi – możliwość 

zwiększenia odległości urządzeń od pionu.

Napowietrzacze HypAir Balance Maxi Hab: 
klasa AI (przepływ 25,4 l/s) dedykowane do 

średnicy rur Ø110 lub w wersji wyposażonej 

w adapter umożliwiający montaż na wiele 

średnic 75, 90, 100, 110 mm. 

Napowietrzacze HypAir Balance Mini Hab: 
klasa AI (przepływ 7,6 l/s) dedykowane do 

średnicy rur Ø50 lub w wersji wyposażonej 

w adapter umożliwiający montaż na wiele 

średnic 32, 40, 50, 63 mm.

Odprowadzanie wody
deszczowej 

Zewnętrzne odwodnienia liniowe Capricorn 

– przeznaczone są do odwadniania terenów 

przydomowych, ruchu pieszych, ścieżek rowe-

rowych czy terenów sportowo-rekreacyjnych.

ZALETY 
l Gotowy przydomowy zestaw do montażu

l Zapobiega podsiąkaniu terenu

l Szybkie i skuteczne odprowadzanie wody 

deszczowej wokół domu

l Odporne na mróz i warunki atmosferyczne. 

Zasuwy burzowe Capricorn – przystosowa-

ne są do montażu na poziomych odcinkach 

rurociągów w studzienkach kanalizacyjnych 

wewnątrz lub na zewnątrz budynków. 

Stanowią zabezpieczenie przeciwzalewowe – 

chronią budynek przed zalaniem na skutek 

cofnięcia się wód deszczowych w kanalizacji. 

Zasuwy burzowe Capricorn działają auto-

matycznie, umożliwiając swobodny odpływ 

ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanaliza-

cyjnego wody deszczowej. 

Szeroka oferta rozmiarowa zasuw burzowych 

Capricorn, umożliwia ich montaż w sieciach 

i instalacjach kanalizacyjnych o średnicach rur:

l zasuwy jednoklapowe: od Ø50 do Ø200 

l zasuwy dwuklapowe: od Ø110 do Ø200.

ZALETY
l Klapy przeciwzalewowe ze stali nierdzewnej 

l Niezawodna konstrukcja, bezobsługowa 

praca

l Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa.

Osadniki rynnowe – stanowią element łączą-

cy system rynnowy budynku z kanalizacją. 

Umożliwiają  skuteczne odprowadzanie wód 

deszczowych chroniąc budynek przed groma-

dzeniem się wody opadowej i podsiąkaniem 

fundamentów. Osadniki Capricorn umożliwia-

ją podłączenie 9 rozmiarów rynnowych rur 

spustowych w zakresie Ø50-Ø125.

ZALETY 
l Wyciągany koszyczek zatrzymujący zanie-

czyszczenia

l Innowacyjny wysuwany uchwyt umożliwia-

jący wygodne otwieranie wieka 

l Automatyczna blokada antyzapachowa 

ułatwiająca odprowadzanie wody deszczowej 

do kanalizacji.

CAPRICORN, Zawory napowietrzające HypAir Balance. Typ: MaxiHab 

Ø110 (przepływ 25,4 l/s) oraz Ø70-110 MiniHab Ø50 (przepływ 7,6 l/s) 

oraz Ø32-63. Cechy szczególne: zgodne z normą EN 12380, posiadają 

najwyższą klasę AI dopuszczającą ich instalację poniżej poziomu zalewania 

oraz umożlwiającą działanie w temperaturze w zakresie od -20 do +60°C. 

Materiał: ABS.

CAPRICORN, Kanalizacja zewnętrzna – odprowadzanie wody desz-
czowej. Asortyment: zewnętrzne odwodnienia liniowe, zasuwy burzowe 

(jedno- i dwuklapowe), osadniki rynnowe.
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