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instalacje wodne

Oferujemy m.in.:
 Odwodnienia powierzchni wewnętrznych – wpusty 
punktowe, prysznicowe odpływy liniowe i ścienne

 Odwodnienia powierzchni zewnętrznych – wpusty 
podwórzowe, dachowe, deszczowe, odwodnienia 
liniowe

 Urządzenia przeciwzalewowe – zawory 
automatyczne i mechaniczne, wpusty z 
zabezpieczeniem przeciwzalewowym, klapy 
końcowe

 Przepompownie ścieków i wody brudnej do 
zabudowy w podłodze, do swobodnego ustawienia 
lub do zabudowy na zewnątrz budynków

 Separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych 
do zabudowy w podłodze, do swobodnego 
ustawienia lub do zabudowy na zewnątrz 
budynków

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków w wielkościach 
nominalnych od RLM 4 do RLM 50

Kessel Sp. z o.o.

tel. 71/ 774 767 60

fax 71/ 774 67 69

kessel@kessel.pl

www.kessel.pl

Doświadczenie, kreatywność oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań 
gwarantują wysoką jakość i niezawodność wytwarzanych urządzeń. Większość 
produktów wykonana jest z przyjaznego środowisku tworzywa sztucznego, którego 
zastosowanie dodatkowo pozwala redukować koszty związane z transportem 
i montażem.

Obejmując swym zasięgiem obszar całego kraju firma zapewnia fachowe doradztwo 
techniczno – projektowe, pomoc w doborze urządzeń oraz serwis.

Firma KESSEL Sp. z o. o. jest 
wyłącznym przedstawicielem firmy 
Kessel AG, wiodącego producenta 
systemów odwadniania:  wpustów, 
odpływów liniowych i ściennych, 
zaworów zwrotnych, separatorów, 
przepompowni oraz przydomowych 
oczyszczalni. 

Stawiając potrzeby klientów na pierwszym miejscu, firma KESSEL nieustannie 
rozszerza asortyment oferowanych produktów i udoskonala je zgodnie 
z  panującymi trendami w obszarze techniki sanitarnej. Wszystkie oferowane 
produkty są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

mailto:kessel@kessel.pl
www.kessel.pl
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/K/1841-kessel.html
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