
nové nezámrzné venkovní armatury POLAR II – od firmy SCHELL
Odolnost proti mrazu, snadná údržba i ovládání, elegance -

sortiment
POLAR II 

SCHELL POLAR II

obj. č. 03 995 03 99

SCHELL POLAR II Set

obj. č. 03 997 03 99
Všechny armatury jsou 
dodávány s nutným 
montážním příslušenstvím 
pro snadnou instalaci.

bezpečnost: komfortní 
ochrana před škodami 
způsobenými mrazem u všech 
ventilů umístěných venku na 
místech jako jsou terasy, 
garáže nebo zahrady praktičnost: armatury jsou 

vždy dodávány s oběma 
rukojetěmi – jak COMFORT, 
tak nástrčný klíček (kontrola 
odběru vody) 

univerzálnost: k dispozici 
jako kompletní armatura i 
jako sada, obě se zpětnou 
klapkou   

snadná montáž: montážní 
příslušenství (zkracovací 
pomůcky), izolační chránička, 
oválná rozeta, variabilní a 
přesná délka

kvalita: celomosazná 
armatura s odolným 
povrchem matný chrom

POLAR II – výhody:

dlouhá životnost: díky 
těsnícímu O-kroužku a použití 
prvotřídních materiálů 

Česká republika:

Ing. Aleš Řezáč

Palliardiho 13

CZ-669 02 Znojmo

Mobil: 602 754 712

Fax: 515 222 181

e-mail: ales.rezac@schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG

Armaturentechologie

Postfach 1840

D-57448 Olpe

Tel. +49 2761 892 0

Fax: +49 2761 892 311

e-mail: info@schell.eu

www.schel.eu



POLAR II zůstává!
Zimy přicházejí a odcházejí, 

NEZÁMRZNÁ VENKOVNÍ ARMATURA – OD FIRMY SCHELL. NEZÁMRZNÁ VENKOVNÍ ARMATURA – OD FIRMY SCHELL.

pro všechny případy použití:
POLAR II 

Armatura POLAR II usnadňuje uživatelům 
život: odpadá totiž únavné a nepohodlné 
uzavírání přívodních ventilů před 
příchodem mrazů a vypouštění vody 
ze všech ventilů umístěných venku 
na místech, jako jsou terasy, garáže 
nebo zahrady.

Díky nezámrzné venkovní armatuře 
POLAR II nové generace od firmy SCHELL 
již nehrozí nebezpečí škod ani mrazem, 
ani opotřebením. Důvodem je inovovaný 
systém nuceného přivzdušnění, který 
zajišťuje, že se armatury automaticky 
vyprázdní po každém uzavření. 
U armatur POLAR II se nepoužívají běžná 
plochá těsnění, ale těsnící O-kroužky 
s dlouhou životností.

Jedná se o inovativní řešení, které značně 
snižuje náklady na údržbu armatury. Stačí 
pouze jednoduše vytáhnout vřeteno.

POLAR II funguje takto:

Nová generace nezámrzných
venkovních armatur od firmy SCHELL – 
mrazuvzdorná a snadno udržovatelná 
díky inovovanému nucenému přivzdušnění

ventil otevřen, odběr vody1

ventil uzavřen, armatura se samočinně vyprazdňuje (cca do 10 sek.)2

armatura je úplně prázdná - ochrana před mrazem3

Příklad dodatečné montáže do stěny

Řešení pro rekonstrukce a 
modernizace: kompletní armatura 
POLAR II
V případech, kdy je potřeba nově 

zabudovat venkovní ventil, 
představuje kompletní armatura 
POLAR II to správné řešení. Připojení 
na vnitřní rozvod vody lze provést 

buď na závit G ½“ nebo na měděnou 
trubku tl. 15 mm. Požadovaná 
tloušťka stěny je min. 200 mm, délka 
armatury je 480 mm.

Příklad nové montáže do stěny u hrubé stavby

Řešení pro hrubou stavbu: 
armatura POLAR II Set
V případech novostaveb, kdy je 
potřeba ve fázi hrubé stavby  
zabudovat venkovní ventil,

 je nejlépe použít armaturu – sadu 
POLAR II Set. Připravený stěnový 
průchod a montáž pláště se 
provádějí ve fázi hrubé stavby. 
Teprve po dokončení fasády

 se zkracuje plášť armatury i vřeteno 
a armatura se poté připojí na rozvod 
vody. Armatura SCHELL POLAR II Set 
je vhodná pro stěny tloušťky od 200 
do 500 mm. 

Rukojeť COMFORT Nástrčný klíč

praktická, 
ergonomická, 
s pěkným tvarem

výhodný pro 
kontrolovaný 
odběr vody

Vše je pod kontrolou, nejen mráz. 
Všechny armatury POLAR II jsou 
dodávány jak s rukojetí COMFORT, 
tak s nástrčným klíčem.


