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тел.:   +49 2761 892-0
факс: +49 2761 892-199
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Като надежден партньор на фир-
мите, специализирани в монтаж 
на ВиК-инсталации, SCHELL има 
75-годишен опит в конструира-
нето и производството на лесно 
приложими в практиката сани-
тарни и отоплителни арматури. 
Висококачествени базови сурови-
ни и автоматизирани производ-
ствени процеси са в основата на 
качествените арматури, „произ-
ведени от SCHELL в Германия“.

Освен това SCHELL винаги се 
е стремял да проучва, разра-
ботва и реализира в своите 
продукти важни аспекти, които 
носят несъмнена полза както за 
потребителите, така и за монтаж-
ните фирми. Примери за това са 
пестеливото отношение към пи-
тейната вода като ценен ресурс, 
спазването на всички предписа-
ния за опазване хигиената на пи-
тейната вода, безкомпромисното 
качество на продуктите, лесният 
монтаж, както и осигуряването на 
сервизно обслужване, покрива-

що всички нужди и съобразено с 
всички изисквания на монтажните 
фирми.

Арматурите на SCHELL притежа-
ват редица национални и между-
народни сертификати и са награж-
давани многократно с отличия за 
дизайн. Това, наред с гаранти-
раната и редовно контролирана 
сигурност на продуктите, е още 
една причина, поради която много 
клиенти избират  SCHELL.

От десетилетия SCHELL под-
държа своята ориентирана към 
практиката стратегия, като винаги 
я съобразява с пазарните нужди. 
Клиентите оценяват това. И на 
тях се дължи успехът на предпри-
ятието. Днес SCHELL, със своята 
изключително широка продуктова 
гама и с над 450 служители в две 
модерни производствени бази в 
Олпе, е един от водещите произ-
водители на санитарна арматура 
в Европа.

Предприятието SCHELL.
За санитарни помещения в обществения и промишления 
сектор.

SCHELL подкрепя оригинал-
ните технологии и се бори 
срещу нарушенията на пра-
вата върху интелектуалната 
собственост

АРмАТуРнИ ТЕхнОлОГИИ. ОТ SCHELL.

Производствена база 1 - Производство с административна 
сграда и център за обучение  Производствена база 2 - Производство с логистичен център

Устойчива на зимен студ, лесна за поддръжка и най-горещо 
препоръчана. 
новата външна арматура POLAR II. От SCHELL.



• Практична, 
ергономична и 
с изчистена форма

• За контролирано 
водочерпене

Всички арматури са окомплекто-
вани с необходимото допълнител-
но оборудване и могат да бъдат 
лесно монтирани.

„ЕВ“ възвратен клапан

Всичко е под контрол. не само опасност-
та от замръзване. Всички арматури 
POLAR II се доставят в комплект с ръкох-
ватка COMFORT и секретен накрайник.

Предимствата на 
POLAR II:
•  Сигурност: практична защи-

та от замръзване за всички 
външни кранове (балконски, 
гаражни или градински)

•  Дълготрайност: благодаре-
ние на ринговото уплътнение 
и използването на високока-
чествени материали

 
• Варианти на доставка: 
възможност за доставка като 
готова арматура или на части, 
с или без въздушен прекъсвач
 
• Практичност:  POLAR II се 
доставя винаги в комплект с 
дръжка COMFORT и секретен 
накрайник (за контролирано 
източване на вода) 

 
•  Лесен монтаж: монтажни 

принадлежности (шаблон за 
отрязване), изолация против 
конденз, кръгла розетка, про-
менлива дължина

•  Високо качество: арматури 
с хромирана матова повърх-
ност

•  Тествано съгл. DVGW, 
VP 648, DVGW рег. номер 
CL0257

POLAR II.
Продуктовата линия.

POLAR II. 
Подходящ за всякакви приложения.

мРАЗОусТОйчИВА АРмАТуРА ЗА ВъншЕн мОнТАж. ОТ SCHELL.мРАЗОусТОйчИВА АРмАТуРА ЗА ВъншЕн мОнТАж. ОТ SCHELL.

Зимите идват и отминават.
POLAR II остава.

Решение при модернизация:
Цялостна арматура POLAR II.
Когато се налага на съществува-
ща външна стена да се осигури 
възможност за водочерпене, 

цялостната арматура POLAR II е 
правилният избор. свързването 
с водопроводната инсталация 
се осъществява чрез резбова 
връзка  G 1/2 или посредством 

медна тръба 15 mm. необходима 
минимална дебелина на стената: 
200 mm, дължина на арматурата: 
480 mm.

Решение при монтаж по време 
на строителството: Монтажен 
комплект POLAR II.
Когато по време на строителство-
то трябва да се изгради външно 
място за водочерпене, монтажни-

ят комплект POLAR II е правил-
ният избор. Още при изграждане-
то на грубия строеж в стената се 
залага елемент за преминаване 
през стена. след завършване на 
фасадата той се скъсява до не-

обходимата дължина и към него 
се свързва самата арматура. 
монтажният комплект POLAR II е 
подходящ за стени с дебелина от 
200 до 500 mm.

SCHELL POLAR II RB

SCHELL POLAR II

SCHELL POLAR II RB SEt

SCHELL POLAR II SEt

Цялостна арматура с възду-
шен прекъсвач 
 

        Осигурителна 
комбинация съгл. DIN EN 
1717 (категория течности 3) 
= възвратен клапан (ЕВ) + 
въздушен прекъсвач (нВ)

Art. Nr. 03 996 03 99**

Art. Nr. 03 995 03 99

Art. Nr. 03 998 03 99**

Art. Nr. 03 997 03 99

Ръкохватка COMFORT секретен накрайник

За монтаж във вече изградени стени

За монтаж по време на стоителството

черпене на вода

Кранът се източва сам

напълно източен кран, защитен от замръзване

POLAR II функционира така:
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Новото поколение арматури 
за външен монтаж на SCHELL- 
мразоустойчиви и лесни за 
поддръжка благодарение на 
нововъведеното принудително 
вентилиране.

POLAR II ще направи живота 
Ви по-лек, защото с него отпада 
досадното изпразване и затваря-
не на всички външни (балконски, 
гаражни, градински) кранове в 
началото на зимния период.

с POLAR II - новото поколение 
арматури за външен монтаж на 
SCHELL, не само студът, но и 
износването вече нямат шанс да 
Ви навредят.   
Това се дължи на последното 
нововъведение - принудителното 
вентилиране на крана. Благода-
рение на него тези арматури се 
източват автоматично при всяко 
затваряне. POLAR II не разчита 
на стандартното плоско уплът-
нение, а използва дълготрайното 
рингово уплътнение. 

Иновативно решение, което зна-
чително улеснява поддръжката. 
сега не е необходимо да правите 
нищо повече, освен да издърпате 
шпиндела. 

CL 0257 CL 0257


