
Obecny rozwój w połączeniach
rur z tworzyw sztucznych skupia
się głównie na złączkach, gdzie mon-
taż odbywa się za pomocą różnego
rodzaju zaciskarek lub urządzeń po-
dobnego typu. Owszem zapewniają one
szybki i powtarzalny montaż, jednakże
tylko pod warunkiem pełnej sprawności
narzędzi. Są sytuacje, gdy łatwiejsze
jest zastosowanie klasycznych skrę-
canych złączy zaciskowych. Pozwa-
lają one na szybki montaż in-
stalacji bez użycia drogich
narzędzi, dodatkowo dając
możliwość późniejszego roz-
łączenia i ponownego przy-
łączenia złączki. System złączek
typu Vestol z oferty KISAN posiadał
wszystkie wymienione wyżej cechy, co
zapewniło mu ogromną popularność na
wiele lat.

Obecnie do oferty KI-
SAN dołączył system
Złączy Zintegrowa-
nych dla średnic rur
16, 20 i 25 mm, który
jest następcą systemu
Vestol. Jest to konstrukcja łącząca do-
świadczenie sprawdzonych złączy z no-
wymi rozwiązaniami podnoszącymi ich
walory użytkowe. Nadal jest to system
złączy dający możliwość montażu ruro-

ciągów w instalacjach za pomocą
prostych narzędzi - jak klucze i ka-
librator. Do podstawowych cech
nadal można zaliczyć możliwość roz-
łączenia złączki na już zaciśniętej

rurze. Nowy system złączy jest w pełni
kompatybilny wstecz, czyli nowe

złączki zintegrowane mogą być
swobodnie łączone ze złącz-
kami starego typu Vestol. Po-

szczególne złączki są obecnie
oferowane jako produkty skom-

pletowane i od razu gotowe
do zastosowania.

Wszystkie złączki są wy-
konane z mosiądzu, złączki

kształtowe są odkuwane, dzięki czemu
znacznie poprawiona jest ich wytrzyma-
łość. Wszystkie elementy mające kontakt
z wodą są cynowane, natomiast pozostałe
elementy są niklowane dla podniesienia
zewnętrznej estetyki złączy. Dotychcza-

sowa wieloletnia niezawodność
produktów polskiej mar-

ki KISAN jest gwa-
rantem dla instalacji
wykonanej z użyciem

tych złączek i stanowi
bezpieczną alternatywę

dla innych produktów tego samego typu.
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