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Med vårt förstklassiga varumärke POLO-KAL® har vi sedan 1957 satt standarden för inomhus-
avlopp. Det gör att vi kan erbjuda dig mer än 60 års innovationskraft och erfarenhet på området 
för tillverkning av fl erskiktsrör! Enkelt, tyst och säkert. Och det är bara början. När du väljer 
produktserien POLO-KAL® satsar du inte bara på ett tekniskt avancerat rörsystem som provats 
och testats tusen gånger om, utan du får även del i vår unika service.

ORIGINALET
POLO-KAL®

• Snabb och enkel hantering.
• Säkerhet under installationen och en 
 permanent läckagefri anslutning.
• Kompetens och support.
• Effektiv ljudisolering.
• Ett brett produktutbud med ett stort 
 användningsområde.

• Flerskiktsteknik med plastsammansättningar  
 som optimerats för användningsområdet.
• 20 års garanti.
• Systemtestade brandskyddslösningar.
• Kompatibilitet med alla system. 
• Miljövänligt – fritt från PVC och halogener.



POLO-KAL® är inte bara ett vanligt inomhussavloppsrör, 
utan ett helt rörsystem med mycket exakt samordnade 
komponenter som beprövats tusentals gånger. Den snabba och 
enkla hanteringen i kombination med en säker installation gör att  
du får ett ytterst professionellt slutresultat.

ÅRS
GARANTI
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POLO-KAL®

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

EN 
FÖR ALLA

POLO-KWL . POLO-ZSA

Ett system – flera an-
vändningsområden. Jag 
använder POLO-KAL®

även för installation 
av komfortventilation i 
bostäder och centrala 
dammutsugningssystem. 
Snabbt och enkelt.

Komfortventilation i bostäder: var kommer friskluften ifrån?
Ett genomtänkt komplett system – från planering och driftsättning till service och rengöring. Genom 
att använda en enda källa för alla komponenter säkerställer vi överlägsen kvalitet och ett perfekt 
samspel mellan alla enskilda delar: rörsystemet POLO-KAL NG, ventilationsenheten POLO-AIR och 
den geotermiska värmeväxlaren POLOPLAST.

• En enda kontaktpunkt.
• Högsta driftsäkerhet tack vare ett sofi stikerat helhetssystem.
• Högsta kvalitet – korrosionsfritt, hygiencertifi erat och energieffektivt.



TYST ÄR HELT NORMALT.  
ÄNNU TYSTARE ÄR STANDARD!
Vi har arbetat med frågan om ljuddämpning i inomhusavlopp i mer 
än 20 år. Det har gett anmärkningsvärda resultat: Klassi fi ceringen 
”mycket ljudisolerande” är numera standard i alla våra rörsystem. 
Vårt speciella ljudisolerade rörsystem POLO-KAL 3S till och med 
överträffar med råge dessa höga standardvärden.

Det nyaste rörsystemet i POLO-KAL® familjen, POLO-KAL XS, 
är inte bara en milstolpe när det gäller ljuddämpning utan även 
när det gäller enkel och säker installation.

* Mätt vid 2 l/s med POLO-KAL 3S och standardklämma från handeln.

Det talas mycket om ljuddämp -
ning i inomhusavlopp – med  
POLO-KAL® har vi gått från ord 
till handling! En högeffektiv ljudisole-
ring fås nämligen på köpet.

LJUDDÄMPANDE 
INOMHUSAVLOPP
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BRANDSKYDD 
I INOMHUSAVLOPP
POLO-BSM 

HETT ÄMNE 
COOL LÖSNING
Med brandskyddsmanschetten POLO-BSM möter vi de krav som ställs på ett effektivt 
brandskydd. Systemkomponenterna är skräddarsydda och godkända för användning 
med POLO-KAL® plaströr. Genom att använda POLOPLAST brandskyddsmanschett 
i ditt system kan du uppfylla de rättsliga krav som ställs för brandskydd i fl era olika 
installationssituationer.

• Fungerar i så gott som alla installationer.
• Godkänd för nollavstånd i kombination med olika rörsystem på marknaden.
• Installation i underjordiska garage.
• Speciallösningar för installation i schakt.
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Som proffs inom branschen är 
kompromisslös säkerhet, särskilt i 
fråga om brandskydd, vår främsta 
prioritering. Vi kan förlita oss till 100 % 
på den systemprovade brands-
kyddsmanschetten som specialtill-
verkats för POLO-KAL®-system.

POLO-BSM

Med brandskyddsmanschetten POLO-BSM möter vi de krav som ställs på ett effektivt 
brandskydd. Systemkomponenterna är skräddarsydda och godkända för användning 

 plaströr. Genom att använda POLOPLAST brandskyddsmanschett 
i ditt system kan du uppfylla de rättsliga krav som ställs för brandskydd i fl era olika 

 Godkänd för nollavstånd i kombination med olika rörsystem på marknaden.

POLO-BSM



BRANDSKYDD 
I INOMHUSAVLOPP

STARK
ANSLUTNING

I VÅTT
OCH TORRT

HELT ÖPPEN,
MEN ÄNDÅ TÄT

Med de utdragssäkra anslutningarna kan du upprätta 
permanent säkra system överallt där insticksanslutningarna 
i rörsystemen POLO-KAL XS och POLO-KAL NG utsätts för 
särskilt höga dragkrafter.

• Lämpar sig i många olika 
 tillämpningar,  t.ex. tryckavlopp.
• Snabb och enkel installation.
• Säkert stöd för dynamiska
 krav i tryck- och 
 lågtrycksområdet.

Rengöringsröret POLO-EHP control ger åtkomst till POLO-KAL® rörsystem för ren-
göring och inspektion. Denna praktiska och smarta lösning har en stor rengöring-
söppning, en icke-metallisk låsmekanism och är beständig mot höga tryck.

POLO-EHP control

Tack vare de sofistikerade 
komponenterna för 
POLO-KAL® har jag alltid 
det jag behöver nära till 
hands. Det här är den 
perfekta lösningen för 
byggarbetsplatser.

OÖVERTRÄFFADE
SYSTEMKOMPONENTER

Rörgenomföringen POLO-RDS evolution är utrustad med 
många smarta detaljer och tillhandahåller en enkel, säker 
och tät genomföring för kablar och rör på mellan 
8 och 250 mm.

• Det ribbade röret kan gjutas i 
 betong i källarområdet.
• Installation i borrhål.
• Extremt lätt att hantera.
• Tät, permanent lösning.

POLO-RDS evolutionPOLO-KAL XS ASV . POLO-KAL NG ASV

POLO-KAL    ASV . POLO-KAL NG ASV
POLO-RDS evolution . POLO-EHP control


