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Armatura do nawiercania Ewe jest wynikiem naszego ponad 
pi%dziesi%cioletniego do!wiadczenia w zakresie konstrukcji i 
produkcji armatury i akcesoriów do nawiercania. 
Jako u&ytkownikowi proponujemy Pa'stwu system do 
nawiercania, który stanowi doskona#e rozwi$zanie w przypadku 
wszelkich problemów w wykopach i który przekonuje poprzez
zapewnienie wyj$tkowo wysokiego standardu technicznego. 
W ci$gu dziesi%cioleci nasz system do nawiercania rozwijany by# 
i udoskonalany przez fachowców. Niewielkie koszty zwi$zane z 
zakupem systemu, optymalne dopasowanie elementów i wysoka 
niezawodno!( to tylko niektóre z zalet oferowanych przez 
system do nawiercania Ewe.

Wytrzyma"o#$ i innowacja z jednej r%ki

 System do nawiercania Ewe 
do zabudowy ziemnej
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Armatura do nawiercania do  
wody, gazu i !cieków

Nawiercenie górne

�� Przyk"ad: Armatura do nawiercania do rur azbestocementowych, $eliwnych i stalowych/Zawór odcinaj%cy z frezem do 
nawierce& pod ci#nieniem MULTI do rur PE

System do nawiercania Ewe umo$liwia ró$norodne 
sposoby pod"%czania i "%czenia z zastosowaniem 
ró$nych materia"ów i wykona& rur. Dzi'ki systemowi 
elementów modu"owych uzyskiwana jest szeroka 
gama modeli a rozwi%zania dostosowane do 
Pa&stwa potrzeb s% szybko i w najlepszy sposób 
realizowane. Perfekcyjnie dopasowane komponenty 
produktów mog% by( "atwo "%czone ze sob% i s% 
dostarczane ju$ po ich wst'pnym zmontowaniu.

Nawiercenie boczne Opaski przy"#czeniowe i monta$owe dla rur 
tworzywowych oraz systemów zgrzewania 
elektrooporowego PE
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Zawór odcinaj#cy z frezem do nawierce% pod 
ci!nieniem MULTI do rur PE

�� do nawierce& górnych, z odci'ciem 
roboczym
�� wy"%cznie do rur PE, ze zintegrowanym 
frezem ze stali nierdzewnej 1.4362
�� armatura we wn'trzu korpusu 
tworzywowego z PE 100 
��  z bezo"owiowego mosi%dzu krzemowego

Armatura do 
nawiercania

Armatura do nawiercania Ewe dost'pna do 
wszystkich rodzajów i rozmiarów rur do
nawierce& pod ci#nieniem dla wody, gazu i #cieków. 
Oferowana armatura posiada odpowiednie, 
wymagane prawem atesty, certy!katy i 
dopuszczenia. Proces nawiercania jest prosty, 
przyjazny dla u$ytkownika a zastosowane narz'dzia 
s% dopasowane do armatury i zapewniaj% szczelno#( 
pracy i eksploatacji. Dzi'ki zastosowaniu wysokiej 
jako#ci materia"ów, jak np. bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego armatura jest szczególnie 
trwa"a i optymalnie chroniona przed korozj%.
Podwójne uszczelnienie typu o-ring pomi'dzy 
opask% a zaworem do nawiercania umo$liwia
obustronny obrót zaworu o 45° w ka$d% stron'.

Armatura do nawierce% górnych z 
zaworem odcinaj#cym

�� do nawierce& górnych, z odci'ciem roboczym, 
bez odci'cia pomocniczego
�� do wszystkich rodzajów rur
�� korpus i g"owica zaworu z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego

Armatura do nawierce% górnych z 
zaworem kulowym odcinaj#cym

�� do nawierce& górnych, z odci'ciem roboczym, 
zintegrowane odci'cie pomocnicze
�� do wszystkich rodzajów rur
�� korpus i g"owica zaworu z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego

Armatura do nawierce% górnych z 
zaworem kulowym

�� do nawierce& górnych, bez odci'cia roboczego, 
zintegrowane odci'cie pomocnicze
�� do wszystkich rodzajów rur
�� korpus i g"owica zaworu z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego

Armatura do nawierce% bocznych 
z zaworem kulowym i zasuwk#

�� do nawierce& bocznych, jednoczesne 
odci'cie robocze i pomocnicze
�� do wszystkich rodzajów rur
�� korpus i g"owica z bezo"owiowego  
mosi%dzu krzemowego

Armatura do nawierce% KERA
�� ceramiczna armatura do nawierce& górnych, 
jednoczesne odci'cie robocze i pomocnicze 
poprzez 4 tarcze ceramiczne
�� do wszystkich rodzajów rur
�� korpus z kompozytu wzmocnionego w"óknem 
szklanym, mechanizm roboczy i wrzeciono ze 
stali nierdzewnej, odej#cie z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego

Armatura do nawierce% do !cieków
�� do nawierce& bocznych, jednoczesne odci'cie robocze i 
pomocnicze
�� do ruruci%gów t"ocznych #cieków z PVC, PE, $eliwa, stali i 
azbestocementu
�� Korpus ze stali szlachetnej A4                                                                                                                                               
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Tuleje

Tuleja uszczelniaj#ca

�� zgodna z armatur% do 
nawiercania Ewe
�� uszczelnia – szczególnie rury z 
pow"ok% cementow%, ale równie$ 
wszystkie inne – dok"adnie otwór 
wiertniczy uniemo$liwiaj%c 
rozwarstwienie rury
�� zapobiega zarastaniu otworu 
wiertniczego przez inkrustracj'
�� eliminuje konieczno#( 
wymagaj%cych du$ych nak"adów usuni'cia pow"oki 
zewn'trznej rury i jej powtórnej izolacji
�� pozwala unikn%( zniszczenia pow"oki antykorozyjnej
�� "atwy monta$ pod ci#nieniem z zastosowaniem 
urz%dzenia do montowania tulei uszczelniaj%cych

Tueja do PE
�� zgodna z armatur% do nawiercania Ewe
�� tuleja umo$liwia zastosowanie na rurach PE  
armatury do nawiercania 
dedykowanej do rur PCV
�� tuleja wrzyna si' swoim gwintem 
w otwór wiertniczy i rur' PE
�� „przesuni'cie si'” rury pod 
armatur% jest uniemo$liwione
�� bez zgrzewania 
elektrooporowego, monta$ 
jest niezale$ny od warunków 
pogodowych
�� "atwy monta$ pod ci#nieniem z zastosowaniem 
urz%dzenia do montowania tulei

Tuleja do nawiercania
�� zgodna z armatur% do 
nawiercania Ewe
�� z tworzywa, chroni otwór 
wiertniczy
�� zapobiega zarastaniu otworu 
wiertniczego przez inkrustracj'
�� "atwy monta$ pod ci#nieniem z 
zastosowaniem urz%dzenia do 
montowania tulei

Tuleje Ewe s% dost'pne jako opcjonalne 
wyposa$enie armatury do nawiercania. Wszystkie
tuleje przed"u$aj% o# armatury do nawiercania a$ do 
otworu wiertniczego uniemo$liwiaj%c w ten sposób 
przekr'cenie lub przesuni'cie armatury nawierconej 
i zamontowanej na ruroci%gu. Dodatkowo w 
przypadku rur metalowych chroni% one otwór do 
nawiercania przed inkrustacj%. Po nawierceniu 
pod ci#nieniem tuleje w ramach drugiego, bardzo 
prostego etapu monta$u zostaj% zamontowane 
na armaturze i rurze za pomoc% narz'dzia do 
montowania tulei.



8  | Pro!l dzia"alno#ci

Zasuwy i zawory odcinaj#ce
�� zasuwy przelotowe na instalacji z ró$nymi 
mo$liwo#ciami zabudowy i przy"%czenia
�� zasuwy mufowe GW x GW oraz do 
nawiercania
�� korpus i g"owica z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego

Hydranty ogrodowe

�� do monta$u w ogrodach i parkach 
oraz na placach kempingowych
�� stosowane do p"ukania ko&cówek 
ruroci%gów
�� do pod"%czania ogrodowych rur 
stojakowych Ewe
�� zabezpieczone przed mrozem dzi'ki 
samoczynnemu odwodnieniu

Ogrodowe stojaki hydrantowe

�� do hydrantów ogrodowych Ewe
�� z lub bez wodomierza
�� dost'pny z jednym lub dwoma 
zaworami czerpalnymi
�� do wyboru z zaworem antyska$eniowym 
EA lub izolatorem przep"ywów 
zwrotnych BA

Hydranty rozprowadzaj#ce 
wod& przeznaczon# do spo$ycia, 
model Deutsche Bahn

�� armatura specjalna, opracowana na 
potrzeby kolei niemieckiej DB
�� hydrant zaopatruj%cy wagony 
restauracyjne w wod'
�� zabezpieczony przed mrozem dzi'ki 
samoczynnemu odwodnieniu
�� mo$liwo#( zastosowania do zaopatrzenia 
w wod' instalacji i pojazdów ruchomych, 
np. w portach, dworcach, terenach 
przemys"owych

Armatura odcinaj%ca ziemna Ewe przewidziana jest do monta$u 
podziemnego na ruroci%gach, na g"'boko#ci chroni%cej przed 
mrozem, na potrzeby przewodzenia wody lub gazu. Armatura 
sk"ada si' z materia"ów wysokiej jako#ci zapewniaj%cych 
odporno#( na korozj', takich jak bezo"owiowy mosi%dz krzemowy 
oraz stal szlachetna. Armatura odcinaj%ca ziemna Ewe wyró$nia 
si' przede wszystkim masywn% konstrukcj% o grubych #cianach i 
mo$e by( stosowana w zale$no#ci od wykonania do eksploatacji 
zabezpieczonej przed mrozem.

Armatura odcinaj#ca ziemna

Trójniki PE do wody

�� z zaworem k%towym lub zasuw% z bezo"owiowego 
mosi%dzu krzemowego
�� ró$norodno#( wykonania i modeli
�� do rur PE w zakresie 32 – 63 mm
�� trójniki i z"%czki z PP

Armatura do odprowadzania gazu

�� do sieci gazowych, s"u$y 
do kontrolowanego 
odprowadzania gazu ziemnego 
i powietrza oraz do mierzenia 
poziomu substancji odorowych
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Obudowy i przej!cia 
przez mur

Obudowy zosta"y opracowane na potrzeby 
monta$u ziemnego do zastosowania z armatur% 
do nawiercania i odcinaj%cej, zapewniaj%c liczne 
zalety ich stosowania, takie jak dok"adno#( 
dopasowania, odporno#( na uderzenia oraz 
odporno#( na rdz'. Dzi'ki bezstopniowej regulacji 
wysoko#ci zapewniaj% one optymaln% elastyczno#( 
u$ytkowania.

Obudowy
Obudowy sta!e
�� klasyczna obudowa do obs"ugi armatury ziemnej
�� lakierowany trzpie&, rura os"onowa z tworzywa
�� w ró$nych d"ugo#ciach
�� pokrywa obudowy zapewnia wolne od zapiaszczenia 
po"%czenie z armatur% 

Obudowy teleskopowe
�� optymalna elastyczno#( dzi'ki bezstopniowej regulacji 
wysoko#ci
�� trzpie& ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
�� monolityczna budowa z trzpieniem, rur% os"onow%, pokryw% 
i zawleczk% 

Obudowy teleskopowe, model KIT
�� jak wy$ej, dodatkowo
�� rura os"onowa i trzpie& dowolnie przed"u$alne
�� mo$liwo#( zastosowania przy ka$dej g"'boko#ci osadzenia 
ruroci%gu 

Przed!u"enie trzepnia
�� dostosowane do obudów Ewe
�� stosowanie nie wymaga prac ziemnych, spawalniczych oraz 
wiertniczych

Przej!cia przez mur
Przej#cia przez mur Ewe zapewniaj% prawid"owe uszczelnienie 
mi'dzy przewodem z wod% a #cian% budynku. Przej#cia przez 
mur sk"adaj% si' z odpornego na uszkodzenia tworzywa
sztucznego oraz odpowiednio dopasowanej uszczelki. 
Opracowane zosta"y pod k%tem zastosowania w praktyce i 
mog% by( wielorako stosowane przy przy"%czu domowym.

Przej#cie przez mur proste pier#cieniowe
klasyczne przej#cie przez mur dla przewodów z wod%
�� uszczelnienie zapewniaj% dwa pier#cienie gumowe typu 
oring
�� bezpieczne i szczelne tak$e przy osiadaniu budynków 

Przej#cie przez mur systemowe
�� poprzez elastyczno#( systemu modu"owego zastosowanie 
zarówno w klasycznym monta$u przez #ciany jak i równie$ 
poprzez fundamenty
�� dowolnie przed"u$alny poprzez zastosowanie 
dedykowanego przewodu elastycznego
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Studnia w"azowa DN 1000

� studnia w"azowa z PEHD
� najwi'ksza #rednica wewn'trzna 1000 mm
� z zintegrowan% drabin%
� wyposa$enie dobierane indywidualnie np. z 

zestawem wodomierzowym 2” do wodomierza 
DN 40 lub z kilkoma mniejszymi zestawami 
wodomierzowymi

Ogrodowa studzienka wodomierzowa 
dla u$ytku sezonowego

� na potrzeby p"ytko osadzonych ruroci%gów 
sezonowych
� umo$liwia bezpieczn% eksploatacj' zestawu 

wodomierzowego EWE i samego 
wodomierza
� nie chroni przed dzia"aniem 

mrozu

Studzienki wodomierzowe 
FLEXORIPP

Studzienki wodomierzowe FLEXORIPP s% przewi-
dziane do monta$u w wykopach. Sposób 
zastosowania mo$e by( zró$nicowany, np. jako 
przy"%cze wody w domu, na placu budowy, w 
parku, dzia"kach, na placach kempingowych oraz 
na cmentarzach. Dzi'ki niewielkim rozmiarom 
studzienka wodomierzowa FLEXORIPP mo$e by( 
"atwo motowana bez prowadzenia $mudnych 
prac ziemnych. Jest wodoszczelna, higieniczna i 
umo$liwia woln% od przemarzania eksploatacj' 
zarówno wodomierza, jak i ca"ej instalacji. Wej#cie 
do studzienki FLEXORIPP nie jest wymagane i 
nie jest tak$e mo$liwe. Zestaw wodomierzowy 
Ewe jest "atwy do intuicyjnego wyci%gni'cia, 
wodomierz mo$e by( odczytany i zamontowany/
zdemontowany w prosty i "atwy dla laika sposób.

Studzienki wodomierzowe FLEXORIPP

� dla wodomierzy DN 15 – DN 25
� zabezpieczona przed mrozem dzi'ki odpowiedniej 

wysoko#ci
� bezo"owiowy zestaw wodomierzowy na 

g"'boko#ci przy"%cza
� w ró$nych wersjach wykonania z zaworami 

kulowymi, zaworami sko#nymi, z zaworem 
zwrotnym antyska$eniowym, reduktorem 
ci#nienia itd
� korpus studzienki z wodoszczelnego PE, 

pe"ne o$ebrowanie gwarantuj%ce wysok%
� stabilno#( i wytrzyma"o#( na obci%$enie
� budowa monolityczna, dost'pna w sze#ciu 

ró$nych rozmiarach, dodatkowo od 1,00 m 
mo$liwo#( dowolnego skrócenia komina 
studzienki
� klasa obci%$enia A15 – B 125
� posiada aprobat' techniczn% DiBt 

(Niemcy) oraz ITB (Polska)
� nasada TELERIPP umo$liwia przed"u$enie 

wysoko#ci do 250 mm
Zdrój studzienny

� do poboru wody bezpo#rednio przy studzience 
wodomierzowej FLEXORIPP
� zabezpieczony przed mrozem dzi'ki 

samoczynnemu odwodnieniu
� z jednym, dwoma lub trzema 

zaworami czerpalnymi
� ergonomiczna obs"uga – rura 

os"onowa zdroju wy$sza o 50 cm od 
powierzchni gruntu

Zestaw FLEX do studzienek
� do monta$u wodomierzy w istniej%cych 

studniach
� dost'pny w ró$nych wykonaniach
� po instalacji nie jest ju$ konieczne 

wchodzenie do studni
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Zestawy wodomierzowe

Zestawy wodomierzowe Ewe dost'pne s% w ró$nych 
typoszeregach oraz we wszystkich wymiarach na 
potrzeby wszelkich dost'pnych na rynku wodomierzy. 
Zestawy s% wyposa$one w atestowane zawory 
odcinaj%ce kulowe, sko#ne, zawory antyska$eniowe 
EA. Przestawne ramiona no#ne umo$liwiaj% regulacj' 
odleg"o#ci od #ciany. Dzi'ki zastosowaniu systemu 
modu"owego uzyskana jest szeroka paleta modeli 
a rozwi%zania indywidualne mog% by( realizowane 
szybko i w prosty sposób.

Zestawy wodomierzowe

�� zestawy wodomierzowe Ewe s% zmontowane fabryczne z 
redukcj% do minimum miejsc wymagaj%cych uszczelnienia
�� w ró$nych wariantach:

 - z zaworami kulowymi:
  bez zastoin, pe"ny, g"adki przep"yw
 - z zaworami sko#nymi: 
  nap'd bez kontaktu z wod%, brak zastoin, lekka obs"uga
 - z zaworem zaporowo-zwrotnym antyska$eniowym:   
  nap'd bez kontaktu z wod%, brak zastoin, lekka obs"uga,  
  te)onowy trzpie& redukuje ryzyko powstawania osadów
 - ze sto$kowo-membranowym zwrotnym zaworem   
  antyska$eniowym: zawór antyska$eniowy sterowany przez  
  membran'
�� szeroki zakres rozmiarów dla wodomierzy od DN 15 x 80 mm 
do DN 40 x 300 mm
�� listwa monta$owa dost'pna ze stali szlachetnej, $eliwna 
lub ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, z 
regulowanymi ramionami no#nymi do ustawiania odleg"o#ci 
od #ciany
�� system modu"owy umo$liwia rozwi%zania indywidualne

Sto$kowo-membranowe zwrotne zawory 
antyska$eniowe

�� do wody przeznaczonej do spo$ycia
�� prosta, "atwa do konserwowania armatura zabezpieczaj%ca 
przed przep"ywem zwrotnym w ró$nych korpusach
�� sterowana membran%
�� dzia"a w ka$dym po"o$eniu przy wysokich warto#ciach 
przep"ywu i niewielkiej stracie ci#nienia
�� szczególnie trwa"a i masywna konstrukcja poprzez 
zastosowanie materia"ów wysokiej jako#ci
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Akcesoria do hydrantów nadziemnych i 
podziemnych

�� w naszej ofercie akcesoriów do hydrantów nadziemnych i 
podziemnych znajduj% si' m.in.:
�� zestawy wodomierzowe do hydrantów nadziemnych - mog% 
by( pod"%czane bezpo#rednio lub poprzez ruchomy stela$ do 
hydrantów nadziemnych
�� zawory odpowietrzaj%ce – s"u$% do tymczasowego i 
ograniczonego miejscowo odpowietrzaniu ruroci%gów poprzez 
istniej%ce hydranty podziemne, np. w przypadku awarii sieci, 
p'kni'ciu ruroci%gu

Stojaki hydrantowe

�� standardowo dost'pne do hydrantów 
podziemnych DN 80, ale równie$ do hydrantów 
podziemnych DN 50 oraz DN 100
�� do wyboru z zaworem antyska$eniowym EA lub 
izolatorem przep"ywów zwrotnych BA
�� z lub bez wodomierza
�� g"owice i kolumny stojaka dost'pne równie$ 
osobno lub jako cz'#ci zamienne

Akcesoria do stojaków

�� izolator przep"ywów zwrotnych BA – 
zabezpieczenie instalacji wodnych przed 
przep"ywem zwrotnym i wtórnym ska$eniem
�� !ltr drobnocz%steczkowy dla ochrony 
stojaków i wodomierza przed zabrudzeniami i 
zanieczyszczeniami
�� pylony - dla widocznego zabezpieczenia rury 
stojakowej przed kradzie$%

Stojaki hydrantowe Ewe przewidziane s% do sta"ego 
zastosowania w trudnych warunkach m.in. na placach 
budowy. Ró$ne modele wykonane s% odpowiednio 
solidnie i stabilnie. Trwa"o#( i wytrzyma"o#( stojaków 
hydrantowych osi%gana jest poprzez zastosowanie 
materia"ów wysokiej jako#ci, odpowiednich do kontaktu 
z wod% przeznaczon% do spo$ycia, takich jak stal 
szlachetna oraz mosi%dz. Wszystkie stojaki hydrantowe 
Ewe wyposa$one s% w urz%dzenia zabezpieczaj%ce 
przed przep"ywem zwrotnym i spe"niaj% wymagania 
dla czasowego zaopatrzenia w wod' przeznaczon% do 
spo$ycia, np. podczas pikników, festynów, na imprezach 
masowych. Zintegrowane zawory odpowietrzaj%ce 
zapewniaj% samoczynne odwodnienie stojaka i hydrantu 
tak$e w przypadku zamkni'tego zaworu. W zale$no#ci 
od rodzaju zastosowania mog% by( dopasowane do 
indywidualnych potrzeb.

Stojaki hydrantowe

Platforma warsztatowa

�� do kontroli, p"ukania i dezynfekcji stojaków  
hydrantowych
�� sk"ada si' z wanny, rusztu i z"%cza ze stali  
szlachetnej A4, z przep"ywow% pomp%  
dozuj%c%, zaworami odcinaj%cymi  
do pracy ze #rodkiem  
dezynfekuj%cym lub w trybie  
kontroli

Rozdzielacze hydrantowe festynowe

�� do pod"%czenia do hydrantów podziemnych oraz 
budowy tymczasowej instalacji wewn'trznej
�� opracowane z my#l% o zastosowaniu na festynach 
czy budowach
�� do wyboru z zaworem antyska$eniowym EA lub 
izolatorem przep"ywów zwrotnych BA
�� odej#cie poprzez sprz'g"o typu GEKA

Izolator przep"ywów zwrotnych BA typ Ewe
�� do pod"%czenia na istniej%ce stojaki hydrantowe 
lub hydranty nadziemne dla poboru wody 
na cele ppo$.
�� do zabezpieczenia stojaków hydrantowych 
i hydrantów nadziemnych przed zassaniem i 
przep"ywem zwrotnym wody ga#niczej do    
sieci wodoci%gowej
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Narz&dzia i klucze
Szeroka paleta narz'dzi to sensowne uzupe"nienie naszego 
asortymentu. Znajduj% si' w niej wszystkie narz'dzia 
potrzebne do prostej obs"ugi, monta$u i konserwacji armatury.

Urz$dzenia do nawiercania Ewe:
�� integralna cz'#( system do nawiercania Ewe do nawiertów 
na wszystkie typy ruroci%gów
�� u"atwiaj% nawiercanie pod ci#nieniem bez 
dodatkowych narz'dzi
�� bezpo#rednie pod"%czenie do armatury 
do nawiercania Ewe dla suchej, 
szczelnej i wolnej od wycieków wody i 
gazu pracy w wykopie 

Klucze, adaptery, itp.:
�� inne narz'dzia do obs"ugi armatury 
Ewe, takie jak klucze, grzechotki, 
elementy przej#ciowe, wiert"a, 
frezy, urz%dzenie do rozmra$ania 
itd. kompletuj% ró$norodn% ofert' 
narz'dziow% Ewe

Z"#czki i narz&dzia

Z"%czki Ewe umo$liwiaj% proste, niezawodne i 
wygodne przej#cie z armatury Ewe do sieci lub
instalacji. Z"%czki s% dostosowane do systemu 
uszczelnie& Ewe typu oring i umo$liwiaj%
monta$ bez u$ycia paku" konopnych czy ta#m 
uszczelniaj%cych, np. z te)onu. Szeroka paleta
narz'dzi to sensowne uzupe"nienie naszego 
asortymentu. Znajduj% si' w niej wszystkie
narz'dzia potrzebne do prostej obs"ugi, monta$u i 
konserwacji armatury.

Z"#czki PE gwintowane

�� do wody przeznaczonej do spo$ycia
�� z"%czki zaciskowe do rur PE
�� z bezo"owiowego mosi%dzu 
krzemowego lub PP
�� obrotowe mosi'zne kolano do 
elastycznych zastosowa&

Kró'ce PE do zgrzewania

�� do wody przeznaczonej do spo$ycia i 
gazu
�� pasuj%ce do dost'pnych rynku 
systemów do zgrzewania
�� z bezo"owiowego mosi%dzu 
krzemowego

Kolana, mufy do zgrzewania

�� do wody przeznaczonej do spo$ycia i gazu
�� z bezo"owiowego mosi%dzu krzemowego Pianka odcinaj#ca 2K

�� opatentowany sposób oci'cia gazu 
i zabezpieczenia nieu$ywanych 
przewodów gazowych przy  
minimalnym ryzyku oddzielenia si'  
od stali
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EWE – sprawdzone w ka&dym detalu.
Poniewa& jeste#my zespo"em.

Pe#ni pasji stoimy dla i za naszymi produktami. Jako 
zgrany zespó# z#o&ony z kierownictwa i
pracowników jako partnerów udowadniamy, &e nie 
jest to tylko pusty frazes. Jako!(, ale te& ci$g#o!( 
s$ podstaw$ wspó#pracy opartej na zaufaniu. 
Zaanga&owanie i kompetencje ka&dego z nas 
sprawiaj$, &e patrzymy w przysz#o!( pewni siebie. 
Niezawodno!( i szczero!( wobec naszych klientów 
s$ podstaw$ naszego sukcesu. To uczyni#o z nas 
czo#owego dostawc% wysokojako!ciowej armatury 
do systemów dostarczania wody i gazu oraz

odprowadzania !cieków. Z tego jeste!my dumni. 
Jako rodzinna " rma w trzecim pokoleniu.
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Jako!' bez kompromisów

Atestacja naszych wyrobów m.in. przez DVGW oraz zachowanie 
mi'dzynarodowych standardów stanowi% podstaw' dla 
wytwarzania i dystrybucji naszej armatury.  Wszystkie 
produkty podlegaj% wyczerpuj%cym testom i kontroli 
jako#ci zanim zostan% wprowadzone na rynek. Podstaw% 
naszych standardów jako#ci s% pierwszorz'dnie wykszta"ceni 
pracownicy, nowoczesne miejsca produkcji oraz wytyczne 
dotycz%ce bezpiecze&stwa i ochrony #rodowiska. U$ywamy 
trwa"ych i solidnych materia"ów, jak na przyk"ad odporny 
na odcynkowanie mosi%dz i stal szlachetn%. Tym samym 
gwarantujemy jako#( i d"ugowieczno#( naszych produktów. 
A propos #rodowiska: u$ywamy innowacyjnych, przyjaznych 
dla #rodowiska materia"ów, takich jak bezo"owiowy mosi%dz 
krzemowy.

Lokalizacja produkcji w Niemczech

Armatur' odcinaj%c% i ogrodow% produkujemy w naszej fabryce 
w Brunszwiku. Pocz%wszy od konstrukcji i rozwoju, poprzez 
wykonanie i zapewnienie jako#ci, ko&cz%c na sprzeda$y i
serwisie, procesy te odbywaj% si' u nas. Dzi'ki temu mo$emy 
sprosta( wszelkim wymaganiom, takim jak bezpiecze&stwo, 
przepisy, zezwolenia, atestacje, audity i kontrole jako#ci, i to z 
pierwszej r'ki i w jednym miejscu.



www.ewe-armaturen.de

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG
Volkmaroder Straße 19
38104 Braunschweig

Tel.: +49 531 37005-0
Fax: +49 531 37005-55
info@ewe-armaturen.de

EWE Armatura Polska Sp. z.o.o.
ul. Partynicka 15
PL-53-031 Wroc"aw

Tel.:  +48 71 361 03 43
Faks: +48 71 361 03 52
wroclaw@ewe-armaturen.de
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