
Gama produktów

BIS UltraProtect® 1000:
Pokrycie powierzchni, które przedłuża żywotność metalu

■    Bardzo wysoka odporność na korozję

■  Idealne w strefach przemysłowych oraz miejscach o dużej wilgotno-

ści i agresywnej atmosferze

■  Idealne zabezpieczenie dla systemu mocowania rur i dachowych 

konstrukcji wsporczych

bis-ultraprotect.com   I   walraven.com

Najlepsza ochrona!
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BIS UltraProtect® 1000:

Pokrycie powierzchni, które 

przedłuża żywotność metalu

Wynik ponad 1000 godzin bez rdzy w teście mgły solnej

Ocynk 

elektrolityczny

Ocynk 

ogniowy

BIS UltraProtect® 1000
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BIS UltraProtect® 1000 całkowicie nowym procesem 

zapewniającym antykorozyjną ochronę produktów 

stalowych. To innowacyjna metoda przygotowania 

produktów do stosowania ich w warunkach podnie-

sionego ryzyka korozji lub na zewnątrz. BIS Ultra-

-Protect® 1000 gwarantuje odporność na poziomie 

minimum 1000 godzin bez rdzy w teście mgły solnej! 

Dzięki niewielkiej grubości pokrycia powierzchni BIS 

UltraProtect® 1000 idealnie nadaje się do powierzch-

ni gwintowanych.

Zalety BIS UltraProtect® 1000:
■  Ekstremalnie wysoka odporność na korozję

■  Rewelacyjne dla produktów montowanych w miej-

scach o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze

■  Użyteczne zarówno dla mocowania instalacji 

wewnętrzych i zewnętrznych

■  Idealne dla gwintowanych elementów

■  Gładka powierzchnia

■  Dzięki jednolitej szarej barwie nie odstaje este-

tycznie od produktów ocynkowanych ogniowo

■  Wynik ponad 1000 godzin bez rdzy w teście mgły 

solnej

Jaki jest sekret BIS UltraProtect® 1000?
Tajemnicą BIS UltraProtect® 1000 jest specjalna kom-

pozycja składników płynu używanego w procesie, 

która umożliwia modyfi kację struktury cynku przyle-

gającego do podłoża. Dzięki tej kompozycji możliwe 

jest uzyskanie wyjątkowo wysokiej jakości pasywo-

wanej powierzchni. W połączeniu z odpowiednią 

obróbką powierzchniową można uzyskać do 10 razy 

lepszy efekt niż w przypadku typowego procesu 

elektrolitycznego, a także lepszy niż w przypadku 

ocynku ogniowego o grubości 5 – 10 mikronów.

Również dla produktów gwintowanych
Z uwagi na niewielką grubość powłoki BIS Ultra-

Protect® 1000 jest także odpowiedni dla elementów 

gwintowanych. Produkty pokryte BIS UltraProtect® 

1000 mają gładką powierzchnię i jednolity szary 

kolor, dlatego idealnie pasują do zastosowania z 

elementami ocynkowanymi ogniowo.

Świetny do zastosowań na zewnątrz
Produkty gwintowane zabezpieczone BIS Ultra

Protect® 1000 mogą być używane w środowiskach o 

bardzo wysokim ryzyku korozyjności.

Są to np. obszary przemysłowe o bardzo dużej 

wilgotności lub inne miejsca o agresywnej atmos-

ferze. Oznacza to że BIS UltraProtect® 1000 idealnie 

nadaje się do zabezpieczania produktów mocujących 

oraz konstrukcji wsporczych dla instalacji i urządzeń 

ustawianych na dachach budynków itp.

BIS UltraProtect® 1000: 
Znakomite zabezpieczenie antykorozyjne!

Szeroki zakres systemów mocowania instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków

■  BIS RapidStrut® Szyny / Konsole ścienne

■  BIS RapidStrut® Akcesoria

■  BIS Obejmy do dużych obciążeń HD500      

i HD1501

■  BIS System podpór dachowych

■  BIS Akcesoria montażowe
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Nowość

BIS RapidStrut® 

Szyny montażowe DS5 
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BIS RapidStrut®

1. Wstaw 2. Obróć o 90° 3. Przesuń 4. Skontruj
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Projekty przemysłowe i 
infrastrukturalne
Oprócz standardowego zakresu produktów, 

Walraven jest dostawcą i producentem 

systemów mocowania do nietypowych 

zastosowań przemysłowych: przemysł 

morski i stoczniowy, elektrownie, przemysł 

petrochemiczny oraz infrastrukturalnych 

takich jak budownictwo drogowe i kolejowe. 

Walraven Wsparcie Techniczne

Szerokie doświadczenie 
w rozwiązywaniu problemów 
technicznych
Stały rozwój technologii w budownictwie 

oraz zmiany w przepisach prawa 

budowlanego powodują że prace przy 

wykonywaniu mocowania instalacji i przejść 

pożarowych staja się coraz bardziej skom-

plikowane. Podczas projektowania instalacji 

w nowoczesnym budynku może pojawić się 

szereg problemów, których rozwiązanie 

wymaga zaawansowanej wiedzy i biegłej 

znajomości tematu. Inżynierowie Walraven 

posiadają duże doświadczenie w rozwiązy-

waniu tego typu problemów.

Wsparcie projektowe oraz 
instruktaż na placu budowy
W oparciu o nasze systemy, oferujemy 

szeroki zakres doradztwa technicznego 

w zakresie:

■  Mocowania rurociągów, kanałów 

wentylacyjnych i tras kablowych 

■    Budowy konstrukcji wsporczych dla 

kolektorów słonecznych i urządzeń 

ustawianych na dachach

■  Wykonywania podkonstrukcji 

■  Rozmieszczenia układów punktów stałych 

i elementów ślizgowych 

■ Wykonywania przejść pożarowych 

■  Usług prefabrykacyjnych 

■  Wykonywania obliczeń 

■  Instrukcje montażu

■  Udzielania porad na placu budowy

Nasza wiedza jest dostępna 
dla Ciebie!
W przypadku indywidualnych wymagań 

Personel Techniczny Walraven jest 

przygotowany do udzielenia fachowych 

porad oraz wykonania obliczeń dla całości 

lub części projektu.

■  Przykładowe zestawienie produktów

Zasilanie

Koryto kablowe

TL

HWA HWA VWA VWA

Koryto kablowe

Powrót
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Referencje

Mariastichting Haarlem (NL)

KPN Cybercenter Aalsmeer (NL)

Van Riet Houten (NL)

Axa Veenendaal (NL)

Fabryka Miodu Huzar Nowy Sącz (PL)

Biurowiec Piątkowska Poznań (PL)

Sports center Ookmeer Amsterdam (NL)

Derby Hospital Derby (GB)

Solar Project Alpadrete (ES)

Factory Outlet Modlniczka (PL)

Zakłady Zelmer Rzeszów (PL)

Westerlaan tower Rotterdam (NL)

Škoda Factory Mladá Boleslav (CZ) Jussieu University Paris (FR)

Hospital Madrid (ES)



walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ) 

Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU) 

Detroit (US) · Shanghai (CN)

Twój Partner Handlowy:

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3 

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info@walraven.pl
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Walraven Group
Grupa Walraven, z centralą w Mijdrecht 

w Holandii, jest fi rmą działającą na całym 

świecie, posiadającą własne zakłady pro-

dukcyjne i biura sprzedaży w wielu krajach. 

Personel Walraven liczy ponad 800 osób.  

Produkty Walraven stosowane są przez 

dziesiątki tysięcy fi rm instalatorskich w Eu-

ropie, Ameryce Północnej, Afryce, na Bliskim 

Wschodzie, w Azji i Australii.

Kilkudziesięcioletnie doświad-
czenie
Nasze produkty i wiedza techniczna są gwa-

rancją najwyższej jakości od ponad 65 lat. 

Wieloletnie doświadczenie i wiedza naszych 

specjalistycznych sprzedawców to 

nieocenione elementy składowe naszej fi rmy. 

Jesteśmy dumni z naszej historii.

Innowacyjność
Duże znaczenie w grupie Walraven ma opra-

cowywanie i wdrażanie innowacyjnych kon-

cepcji technicznych. Punktem wyjściowym 

jest łatwość użytkowania oraz oszczędność 

czasu w trakcie instalacji przy zachowaniu 

najwyższej niezawodności.

BIS - Better Installation Systems 
BIS to wysokiej jakości systemowe rozwią-

zania. Nasze nowatorskie systemy powstają 

w procesie łączącym w sobie szczegółowe 

badania rynkowe, rozwój, projektowanie i 

produkcję.  

Filozofi a systemów
Każdy produkt jest ważną częścią komplet-

nego systemu. Orientacja rynkowa, innowa-

cyjność i dostosowanie do potrzeb klientów.

Nasze systemy produktów to:

■ BIS Systemy Mocowania

■ BIS Systemy Ochrony Ogniowej

■ BIS Systemy Sanitarne

BIS Systemy Mocowania

Elementy instalacyjne do mocowania: 

systemów centralnego ogrzewania,instalacji 

sanitarnych, rur instalacji tryskaczowych, 

przewodów wentylacyjnych, instalacji chłodni-

czych,instalacji elektrycznych, paneli słonecz-

nych, itp. 

BIS Systemy Ochrony Ogniowej

Systemy pasywnej ochrony przeciwpożaro-

wej dla każdego rodzaju instalacji.

BIS Systemy Sanitarne

Stelaże do montażu podwieszanych toalet, 

pisuarów i umywalek oraz syfony McAlpine 

do różnych zastosowań sanitarnych.

Walraven Group


