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ATT I nox  D ra i n  є  пров ідною  в и робни чо -
торговою компанією, що пропонує продукцію 
з  нержав іючої  стал і .  Ми маємо у  своєму 
розпорядженні висококваліфікований персонал та 
високотехнологічну виробничу бачу, що дозволяє 
нам комплексно виконувати доручені завдання, 
починаючи з технічного консультування на стадії 
проєкту, під час виробничого процесу, та закінчуючи 
монтажем.

ATT — це команда інженерів, що у своїй роботі 
поєднують глибокі знання, ентузіазм та багаторічний 
досвід. Поєднання таких елементів відстежується 
в усіх проєктах, які ми створюємо та втілюємо 
в життя. Технічні знання, підкріплені досвідом 
роботи в будівельному секторі та на промислових 
підприємствах дозволяють нам оптимально обирати 
комплексні рішення, аби задовольнити індивідуальні 
потреби наших клієнтів.

Відділ продажів складається з інженерів з 
продажів, що беруть участь упродовж цілого 
процесу. Виступаючи як технічні консультанти, вони 
беруть активну участь на кожній стадії виконання 
замовлення: під час розробки проєктів, виробництва 
та монтажу. Діяльність ATT не обмежується Польщею 
чи європейськими країнами. Нашими товарами 
та послугами користуються компанії із США, ОАЕ, 
Південної Кореї та Австралії.

Ми готуємо елементи оснащення та монтажні системи 
для об’єктів громадського харчування, харчової,  
хімічної та фармацевтичної промисловостей. 

Більшу частину нашої продукції ви можете знайти на 
офіційному сайті www.att.eu, доступному на декількох 
мовах.

ПРО КОМПАНІЮ
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ATT INOX DRAIN®, компанія з польським капіталом, 
була створена близько 20 років тому. З початку свого 
існування системи водовідведення з нержавіючої 
сталі були основним продуктом компанії. Крім 
продуктів представлених в каталозі, ми також 
створюємо індивідуальні дизайни адаптовані під 
потреби кожного проєкту. Все це досягається шляхом 
кваліфікованого персоналу та високотехнологічної 
виробничої бази. Крім того, системи водовідведення 
ATT відповідають найвищим вимогам європейських 
стандартів PN-EN 1253 (точкове водовідведення) та 
PN-EN 1433 (лінійне водовідведення).

Однак, ATT пропонує більше ніж просто системи 
водовідведення. Відповідно до потреб ринку та аби 
забезпечити свій виробничий потенціал, компанія 
запустила виробництво елементів устаткування 
та металоконструкцій з нержавіючої сталі для 
галузей промисловості, що повинні дотримуватись 
найжорсткіших санітарних та фітосанітарних вимог.
 
Гарантією гігієнічної безпеки всієї продукції, що 
виробляє ATT, слугує відповідність виробничого 
процесу директивам Польського 
інституту гігієни (сертифікат № 
HK/B/0266/01/2015).

Кр ім  то го ,  аби  забезпечити 
д о т р и м а н н я  н а й ж о р с т к і ш и х 
стандартів гігієни, на етапі проєктування ми 
керуємось вимогами, що містяться в таких  нормах, 
як: PN-EN 1672-2+A1:2009 – гігієнічні вимоги, та 
PN-EN ISO 14159:2008 – гігієнічні 
вимоги до проєктування машин.

ATT є також членом European 

Hygienic Engineering  and Design Group, організації, 
що об’єднує виробників машин 
та устаткування харчової 
промисловості, а також членів 
науково-дослідних інститутів 
та громадських організацій у 
сфері охорони здоров’я. Члени 
EHEDG сумісно  працюють 
з  м е т о ю  п р о с у в а н н я  т а 
покращення стандартів гігієни на підприємствах 
харчової промисловості. Як результат, продукція  
ATT проєктується та виробляється відповідно до 
останніх санітарних вимог.

Наша продукція відзначена знаком 
CE. 1 липня 2014 року завершився 
перехідний період для маркування в 
національній системі. Від цієї дати, 
елементи конструкцій виготовлені з нержавіючої 
сталі чи алюмінію мусять мати маркування CE, аби 
використовуватись в цілях маркетингу. Це означає, 
що ATT відповідає вимогам наступних стандартів:  
PN-EN 1090-1:2012 Частина 1: Принципи оцінки 
відповідності конструкційних елементів; та
PN-EN 1090-2:2012 Частина 2: Технічні вимоги щодо 
конструкцій зі сталі. 

Наступним кроком до моніторингу виробничих 
процесів ATT є введення норм, що гарантують 
нагляд за процесом зварювання, норма PN-EN ISO 
3834:2007. Вона містить вимоги 
до якості зварювання металевих 
матеріалів. Впровадження PN 
– EN 1090 та PN EN ISO 3834 
проведено сумісно з компанією 
TÜV Rheinland.

СЕРТИФІКАТИ
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Пресована верхня частина дренажного 
трапу (без гострих країв) дає змогу виробу 
самоочищатися від забруднень та блокувати 
поширення бактерій.

Пресований корпус трапу без гострих країв та 
зварних швів запобігає накопиченню забруднень.

Решітка з градуйованими краями, що 
мінімізують накопичення твердих залишків, 

які можуть бути джерелом бактерій

Решітка з прихованими плоскими 
ребрами для запобігання утворення 

бруду на краях

Решітка з прихованими плоскими 
ребрами для запобігання утворення 

бруду на краях

Решітка зі з’єднаними ребрами 
решітки

Гладка решітка

Перфорований настіл Щілинна решіткаСітчаста решітка

Щілинна решітка Щілинна протиковзка решітка

Решітка без країв для 
кращої гігієни

Щілинна решітка з 
протиковзкою поверхнею

Гігієна

Стандартний дизайн
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Системи водовідведення: точкові професійні трапи, ревізії, промислові лінійні трапи 
та трапи для ванної кімнати

Ревізійні люки та Відкидні люки

Захисні елементи: відбійники та бар’єри, цоколі, плитки з нержавіючої сталі та стикові 
з’єднання (дилатації)

Платформи та конструкції

Обладнання для харчової та фармацевтичної  промисловостей: транспортні візки 
та елементи гігієни

Послуги дизайну та монтажу

ЩО МИ МОЖЕМО 
ЗАПРОПОНУВАТИ?
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Всі різновиди трапів та ревізії виконані з нержавіючої 
сталі: AISI 304, EN 1.4301 та AISI 316L, EN 1.4404. 
Вид трапу залежить від класу навантаження, 
пропускної здатності та параметрів конструкції 
(наприклад, товщини підлоги).

Трапи виробляються зі сталевих листів з різною 
товщиною  для конкретного різновиду трапу. Аби 
забезпечити найкращу якість швів, всі елементи 
трапу зварюються в середовищі аргону.

ПЕРЕВАГИ

– найвищі гігієнічні стандарти проєктування та 
монтажу, відповідно до вимог EHEDG,
– можливість обрати решітку в залежності від типу 
застосування та класу навантаження,
–  простота монтажу,
–  завдяки зручній конструкції сифону, будь-який 

трап чи канал можна розглядати як ревізію в 
системі каналізації,

– простота конструкції,
– легкість в очищенні.

Параметр Технічна інформація

Форма верхньої частини Квадратна / Кругла

Розміри квадратних трапів (мм) Стандартно від 100x100 до 400x400
Інші розміри за запитом

Розміри круглих трапів (мм) Стандартно від 150 to 300
Інші розміри за запитом

Тип корпусу Однокорпусний / Двокорпусний

Тив відводу Вертикальний / Горизонтальний

Розмір діаметру (мм) Від 50 до 200

Пропускна здітність (л/с) Від 0.9 до 13.9

Загальна висота (мм) Від 58 до 440

Тип решітки Сітчаста / Щілинна / Перфорована / Гладка

ПРОМИСЛОВІ ТРАПИ
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ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ ТРАПУ

Корпус – кругла форма трапу мінімізує накопичення 
забруднень та полегшує їх видалення. Для 
забезпечення безпечного монтажу чи процесу, 
очищення зварні шви були попередньо відшліфовані 
для уникнення гострих країв конструкції.

Решітка – представлена в різних формах, розмірах 
та різновидах виконання. Решітки обираються в 
залежності від навантаження та місця монтажу.  
Ми пропонуємо такі типи решіток, як: сітчаста, 
щілинна (протиковзка), гладка та перфорована.

Сміттєзбірник – рекомендований для використання 
за великого обсягу твердих речовин у стічних водах.

Сито – використовується у випадку наявності 
твердих речовин.

Сифон – функціональний та простий в застосуванні 
елемент трапу, що забезпечує швидкий доступ до 
каналізації, швидкого очищення місць засмічення, а 
також виконує функцію гідрозатвору.

Фланець - використовується для відведення води з 
горизонтальних систем інстальованих під підлогою.

ПРИКЛАД ОДНОКОРПУСНОГО ТРАПУ ПРИКЛАД ДВОКОРПУСНОГО ТРАПУ

Решітка

Корпус

Випуск

Сміттєзбірник

Сифон

Прокладка

Решітка

Сміттєзбірник

Сифон

Прокладка

Прокладка

Верхня 
частина

Нижня 
частина

ПРОМИСЛОВІ ТРАПИ
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Решітка

Решітка

СЕРІЯ WMK150 СЕРІЯ WM150

Сито

Прокладка

Прокладка

Сито

Прокладка

Сифон

Сифон

Корпус

Корпус

Трапи серії Wm були розроблені для підприємств легкої промисловості, басейнів, ванних кімнат, готелів,  
квартир та вбиралень. Вони забезпечують швидке та просте обслуговування, найвищі стандарти гігієни 
та є хорошим економічним рішенням серед систем водовідведення.

МІНІ-ТРАПИ
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Сміттєзбірник 

Сітчаста протиковзка решітка

Щілинна решітка

Гладка решітка

Перфорована решітка

Гладка щільна решітка

Осадозбірник

Сифон

АКСЕСУАРИ для промислових вертикальних та 
горизонтальних трапів, одно- та двокорпусних
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Ці елементи каналізаційної системи широко 
використовуються на промислових підприємствах 
(хімічних, харчових, фармацевтичних заводах та ін.). 
Використання ревізій забезпечує швидкий доступ до 
каналізації, що розташована під поверхнею підлоги, 
та просте очищення. 

Ревізії виробляються з нержавіючої сталі серії 
AISI304 чи AISI316, а спеціальна прокладка, що 
встановлюється між пригвинченою кришкою та 
корпусом, запобігає проникненню води.

Крім того, ревізії представлені 3 опціями кришок: 

гладкими (G), протиковзкими (R), під плитку.

Також ми пропонуємо ревізії для каналізаційних 
труб діаметром від DN110. 

ПЕРЕВАГИ

– стійкість до корозії,
–  нейтралізація сторонніх запахів,
– простота монтажу,
–  розміри ревізій підібрані відповідно до діаметра 

каналізаційної системи,
–  добре пасують до дизайну приміщення.

РЕВІЗІЇ
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ЕЛЕМЕНТИ РЕВІЗІЙ

– корпус,
– верхня частина,
– кріплення,
– прокладка.

ГЛАДКА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА

ПРОТИКОВЗКА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА

Gasket
Fixing element
Body

Значення № в каталозі Розміри (мм)

Rw 150/110 08.050110 - *

DN 110

W 150

H 126

Rw 200/110 08.051110 - *

DN 110

W 200

H 127

Rw 200/160 08.051160 - *

DN 160

W 200

H 127

Rw 250/160 08.052160 - *

DN 160

W 250

H 127

Rw 250/200 08.053200 - *

DN 200

W 250

H 127

Rw 300/160 08.053160 - *

DN 160

W 300

H 127

Rw 300/200 00.053200 - *

DN 200

W 300

H 127

РЕВІЗІЇ

Корпус

Прокладка
Кріплення
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Стандартні канали використовуються для збору 
води з поверхні підлоги для її подальшого відводу 
у каналізаційну систему. Даний тип систем 
водовідведення  використовується на підприємствах 
харчової промисловості (пивоварнях, молокозаводах, 
скотобійнях) та підприємствах з виробництва хімічної 
продукції.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

Стандартні канали виробляються у різних розмірах та 
формах. Вони виробляються на замовлення відповідно 
до креслення, що готується спільно з замовником та 

дизайнерами, технологами чи інженерами ATT.

З а з в и ч а й ,  д л я  в и р о б н и ц т в а  к а н а л і в  м и 
використовуємо листи зі сталі товщиною у 2 мм 
марок AISI304 чи AISI316. Канали спроєктовані 
з кутом нахилу в 1%, однак існує можливість 
підкоригувати розмір нахилу під окремий проєкт.

Для полегшення монтажу, кожен канал комплектовано 
вирівнювальними гвинтами та елементами кріплення 
для правильного його регулювання.

протиковзка сітчаста 
решітка

гладка 
решітка

щілинна 
решітка

гігєнічна щілинна решітка

перфорована 
решітка

СТАНДАРТНІ 
КАНАЛИ
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За умовчуванням, канали поділені на чотириметрові 
секц і ї ,  що дає змогу  зручно та  безпечно 
транспортувати канали. Однак під замовлення 
можливо виготовити канали з однієї частини, що не 
перевищує 6 метрів.

СХЕМА З’ЄДНАННЯ КАНАЛІВ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВОДИ

Всі елементи каналу з’єднуються через монтажні 
фланці. Такий тип з’єднання потребує додаткового 
місця (25 мм) під каналом, аби щільно закріпити 
всі секції. Крім того, канал можна приварити 
безпосередньо на будівельному майданчику.

Висота каналу

Гумова прокладкаПозначення на каналі

Фланцеві з’єднання з ущільнувальною 
прокладкою

Позначення висоти на фланці/каналі  
- ідентичні на обох фланцях

РОЗМІР 1 : 5

РОЗМІР 1 : 5
ДЕТАЛЬ D

ДЕТАЛЬ D

Нумерація секцій/частин позначена на каналах

ЛІНІЙНЕ 
ВІДВЕДЕННЯ
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МІНІМАЛЬНА ВИСОТА СТАНДАРТНИХ ТА ЩІЛИННИХ КАНАЛІВ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ЗАПОВНЕННЯ КРАЙОК

Стандартна крайка (без заповнення).

Крайка конструкції заповнюється синтетичним 
матеріалом. Це полегшує монтаж та запобігає появі 
пустот між бетоном та краєм монтажної конструкції, а 
також забезпечує захист каналу по всьому периметру 
від деформацій у випадку великого наванаження.

Крайка конструкції закладається нержавіючою 
сталлю. Краї конструкції закладаються стелевими 
профілями в місцях з інтенсивним рухом транспорту 
та високим навантаженням.

Синтетичний 
матеріал

Без заповнення

Нержавіюча сталь

Стандартний канал 
з плоским дном

Стандартний канал з 
заокругленим дном

Щілинний канал

Стандартний 
v-подібний канал 

Стандартний канал
Mini

Щілинний канал 
Mini

Щілинний канал 
Maxi

СИСТЕМИ ЛІНІЙНОГО 
ВІДВЕДЕННЯ
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Щілинні канали – це безпечна та антивандальна система 
водовідведення, яка підходить для використання в 
громадських місцях.

Таке рішення ідеально поєднується з фасадами 
будівель чи поверхонь, що використовуються для 
руху пішоходів. Оскільки щілина досить вузька, вона є 
абсолютно безпечною для пішоходів. Наш  стандартний 
дизайн відповідає навантаженню класу A15.

ПЕРЕВАГИ

- висока пропускна здатність,
- щілинні решітки та ревізійні коробки прості в чищенні та 
обслуговуванні,
- простий монтаж,
- монтаж можливий з будь-яким дорожнім покриттям,
- швидке видалення води з поверхні,
- естетичний зовнішній вигляд та довговічність,
- параметри каналу можуть бути змінені під проєкт 
замовника.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні забудови
- громадські зони
- парковки
- пішохідні зони
- житлові райони
- благоустрій територій

FINE SMART SQUARE

ЩІЛИННА 
НАКЛАДКА
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PIAZZA

Стандартна довжина каналів варіюється від 700 
мм до 1000 мм. Також можливо замовити канал під 

замовлення за індивідуальними розмірами.

GOCCIA VIPERA

FAGIOLI QUADRO PIETRA

КАНАЛИ ДЛЯ 
ВАННОЇ КІМНАТИ



ATT INOX ENGINEERING

17

ТРАПИ WL100/40 З ВЕРТИКАЛЬНИМ
ВИПУСКОМ

Grating

Body

Trap

До номеру трапу в католозі необхідно також додати відповідне позначення решітки.

ТРАПИ WL100/32 З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ 
ВИПУСКОМ

Grating

Body

Trap

CERCHIO
№ кат.01.063040.01

FIORE
№ кат. 02.063040.01

GOCCIA
№ кат. 03.063040.01

CERCHIO
№ кат. 01.063040.01

FIORE
№ кат. 02.063040.01

GOCCIA
№ кат. 03.063040.01

ТРАПИ ДЛЯ ВАННОЇ 
КІМНАТИ

Решітка

Сифон

Корпус

Решітка

Сифон

Корпус

Значення WI100/32H1

№ каталогу mat. 304 00.064032.02 - *

Розміри, мм

DN 32

H 58

H1 42

h1 30

D 77

W 100*100

hr 1,5

Значення WI100/40V1

№ каталогу mat. 304 00.063040.02 - *

Розміри, мм

DN 40

H 57

H1 -

h1 35

D 77

W 100*100

hr 1,5
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КАНАЛИ ДЛЯ ВАННОЇ 
КІМНАТИ ПІД СТІНУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Серія BWD (Bathroom wall drains) - це лінійні канали 
з кріпленням під стіну, що складаються з двох 
частин. Вони спеціально спроєктовані, аби система 
водовідведення залишалась практично невидимою 
в дизайні, а монтаж конструкції був простим. 

Канал комплектується водонепроникною мембраною.
На решітку каналу BWD можливо накладати як  малі, 
так і великі формати плитки чи каміння. Наші лінійні 
канали створені для комерційних чи житлових 
проєктів лише для внутрішнього застосування.

ПЕРЕВАГИ КАНАЛІВ

- Мають рівномірний нахил для відведення води,
- На решітку каналу можливе накладення будь-яких 
форматів та розмірів плитки,
- Створені з довговічної нержавіючої сталі класу 
AISI 304,
- Невидимі в дизайні.

BWD - Без кутів

BWD - З кутами

  1
47

  
  8

3 
 

  112  

MAGNET-24x12x5Магніт

Сифон 360˚
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  330    330  

  737  

  1
66

  

  1
66

  

  1
67

  

  6
3 

   50x1,5  

  737  

  100  

  2
0 

 

  2
0 

 

  301    301  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Застосування: комерційні та житлові об’єкти,
- Тип матеріалу: AISI-304 SS (AISI-316 доступний за запитом),
- Діаметр випуску: 50 мм.

Вид спереду

Вид зверху

№ частини Загальна довжина (мм) Видима довжина (мм)

DUW-T-R-700 738 700

DUW-T-R-33 838 800

DUW-T-R-39 938 900

КАНАЛИ ДЛЯ ВАННОЇ 
КІМНАТИ ПІД СТІНУ
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Тип Висота (мм) Зовнішні 
розміри, мм

Внутрішін 
розміри, мм

K3x3 50 430x430 300x300

K4x4 50 530x530 400x400

K4x6 50 530x730 400x600

K5x5 50 630x630 500x500

K5x7 50 630x830 500x700

K6x6 50 730x730 600x600

K6x8 50 630x930 600x800

K7x7 50 830x830 700x700

K8x8 50 930x930 800x800

K9x9 50 1030x1030 900x900

K10x10 50 1130x1130 1000x1000

РЕВІЗІЙНІ ЛЮКИ КЛАСУ A15

Стандартні газонепроникні люки складаються 
з верхньої та нижньої частин, де кріпильні 
елементи забезпечують безпечне та надійне 
закриття люку.  Деталі армовані чорною 
листовою сталлю. Крім того, газонепроникні люки 
додатково оснащені кільцевим ущільнювачем, 
що розташований між частинами люку.

ПЕРЕВАГИ

- простий доступ до систем, що розташовані під 
підлоговим перекриттям,
- ізоляція від сторонніх запахів,
- водонепроникність,
- просте відкриття люку,
- висока стійкість та естетичний зовнішній вигляд.

C

D

AxB

ЛЮКИ
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КЛАСИ B125, C250 ТА D400

Клас Тип A x B (мм) C x D (мм) H (мм)

B125

K3x3 300x300 460x460 85

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

Клас Тип A x B (мм) C x D (мм) H (мм)

C250

K3x3 300x300 460x460 85

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

Клас Тип A x B (мм) A1 x B1 (мм) C x D (мм) H (мм) H1 (мм)

D400

K3x3 300x300 340x340 494x494 85 180

K4x4 400x400 440x440 594x594 85 180

K5x5 500x500 540x540 694x694 85 180

K6x6 600x600 640x640 794x794 85 180

K7x7 700x700 740x740 914x914 100 195

K8x8 800x800 840x840 1014x1014 100 195

K9x9 900x900 940x940 1114x1114 100 195

K10x10 1000x1000 1040x1040 1214x1214 100 195

ЛЮКИ
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РОЗМІРИ ВІДКИДНИХ ЛЮКІВ

Тип A x B (мм) C x D (мм) E x F (мм)

WB-1 4x4 400 x 400 484 x 484 543 x 543

WB-1 5x5 500 x 500 584 x 584 643 x 643

WB-1 6x6 600 x 600 684 x 684 743 x 743

WB-1 7x7 700 x 700 784 x 784 843 x 843

WB-1 8x8 800 x 800 884 x 884 943 x 943

WB-1 9x9 900 x 900 984 x 984 1043 x 1043

WB-1 10x10 1000 x 1000 1084 x 1084 1143 x 1143

з вентиляцієюз захисною решіткою

з утепленням з підйомниками (кількість 
залежить від розміру 
відкидного люку)

Варіанти відкидних люків:

ВІДКИДНІ ЛЮКИ
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Тип A x B (мм) C x D (мм) E x F (мм)

WB-2 6x12 600 x 1200 626x684 743x1343

WB-2 8x16 800 x 1600 826x884 943x1743

Тип A x B (мм) C x D (мм) E x F (мм)

WB-3 6x18 600 x 1800 505x684 743x1943

WB-3 8x24 800 x 2400 805x884 943x2543

ВІДКИДНІ ЛЮКИ З ДВОХ ЧАСТИН ВІДКИДНІ ЛЮКИ З ТРЬОХ ЧАСТИН

ВІДКИДНІ ЛЮКИ
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Асортимент продукції ATT доповнюється круглими люками. Вони виготовлені у двох варіантах: для заповнення 
бетоном чи з плитою з гладкою/рифленою поверхнею. Наш інженерний відділ може змінювати розміри люків 
відповідно до очікуваного класу навантаження під індивідуальний проєкт клієнта.

Тип A (мм) B (мм) C (мм) h (мм) Hc (мм) h (мм) Hc (мм) h (мм) Hc (мм) h (мм) Hc (мм)

D600 600 750 785 60 80 80 100 100 150 100 200

D700 700 850 885 60 80 80 100 100 150 100 200

D800 800 950 985 60 80 80 100 100 150 100 200

D900 900 1050 1085 60 80 80 100 100 150 100 200

D1000 1000 1150 1185 60 80 80 100 100 150 100 200

Class A15 Class B125 Class C250 Class D400

Прокладка

- решітка товщиною 
в 10 мм
- B500SP сталь

КРУГЛІ ЛЮКИ
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Серійний номер Зовнішні розміри
AxB (мм) Внутрішні розміри CxD (мм)        Висота

        H (мм)
   Навантаження         

(Kn)

  KA-40/60/80/100L- 3x3 300x300 240x240 40/60/80/100 40 

  KA-40/60/80/100L- 4x4 400x400 340x340 40/60/80/100 40

  KA-40/60/80/100L- 5x5 500x500 440x440 40/60/80/100 40

  KA-40/60/80/100L- 6x6 600x600 540x540 40/60/80/100 40

  KA-40/60/80/100L- 7x7 700x700 640x640 40/60/80/100 20

  KA-40/60/80/100L- 8x8 800x800 740x740 40/60/80/100 20

  KA-40/60/80/100L- 9x9 900x900 840x840 40/60/80/100 20

  KA-40/60/80/100L-10x10 1000x1000 940x940 40/60/80/100 20

Серія KA-Light – ревізійні люки комплектовані двома прокладками: одна розташована зверху, та інша 
T-подібна прокладка в рамі.

АЛЮМІНІЄВІ 
РЕВІЗІЙНІ ЛЮКИ
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Захисні елементи використовуються на підприємствах 
харчової промисловості (пивоварнях, молочних 
фабриках, скотобійнях), громадського харчування та 
лікарнях. Форма, діаметр труб, висота та параметри 
конструкцій розроблені відповідно до індивідуальних 
очікувань клієнта. Зазвичай, використовуються труби 
товщиною від 1.5 до 3 мм. Ми пропонуємо крацовані 
поверхні чи з 2B-обробкою. Крім того, існують 2 типи 
буферного монтажу: 1) в отвори  підлоги залитої 
бетоном; 2) або ж хімічними чи розпірними анкерами, 
що кріплять буферний фланець до підлоги. 

Відбійники та бар’єри – довговічні та гігієнічні елементи, 
що забезпечують захист для стін, розсувних дверей та 
інших об’єктів, та забезпечують ефективне очищення 
територій, що охороняються. Антикорозійна сталь з 
нержавіючої сталі слугує іншою перевагою захисних 
елементів, зменшуючи кількість механічних пошкоджень. 
В разі удару продукт може лише деформуватись, однак 
зберігатиме гігієнічні характеристики.

ВІДБІЙНИКИ ТА 
БАР’ЄРИ
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ЦОКОЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Підприємства харчової, хімічної та фармацевтичної 
промисловостей мусять відповідати жорстким 
санітарним вимогам. Зокрема, місця стику між 
підлогою та стінами, а також стін зі стелею мусять 
бути закритими, оскільки вони накопичують вологу 
та бруд, створюючи сприятливе для розмноження 
бактерій середовище.

Цоколі із нержавіючої сталі – це просте та 
функціональне рішення для уникнення проблем 
розповсюдження бактерій та скупчення бруду. 
Профільовані відповідним чином та точно підібрані 
до стінних панелей та бетонних конструкцій, цоколі 
надійно захищають поверхні. Продуктова лінійка 
цоколів ATT доповнюється також елементами, як 
зовнішніми, так і внутрішніми кутниками. Крім того, 
для з’єднання цоколів та підлоги використовуються 
спеціальні герметики, стійкі до сильнодійних 
дезінфекційних речовин та високих температур.

Продуктовий асортимент також містить цоколі, 
що тісно прилягають до панелей, заповнюються 
бетоном та закриваються спеціальними покришками.

ЦОКОЛІ
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Нержавіючі сталеві плити ATT створені з листів 
металу товщиною у 2 чи 3 мм. Вони вирізняються 
надзвичайно високим рівнем стійкості до руйнацій та 
пошкоджень та можуть витримати практично будь-які 
навантаження.

Беручи до уваги найжорсткіші санітарні стандарти 
галузей харчової промисловості, ATT пропонує 
продукти з нержавіючої сталі, що вирізняються 
антикорозійними та гігієнічними властивостями, а 
також довговічністю в використанні.

ЗАСТОСУВАННЯ

– підприємства важкої промисловості,
– підприємства харчової промисловості,
– виробничі цехи,
– склади, складські приміщення,
– типографії,
– розвантажувальні естакади,
– ливарні та металургійні заводи.

ПЕРЕВАГИ

– стійкість до високих класів навантажень,
– довговічність,
– безпека,
– не має необхідності в ремонті чи оновленні підлоги,
– технічна підтримка впродовж всього процесу 

виконання замовлення,
– послуги з монтажу.

НЕРЖАВІЮЧІ 
СТАЛЕВІ ПЛИТИ
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ДИЛАТАЦІЇ

Аби запобігти появі  тр іщин в п ідлоз і 
спричиненими великими поверхнями, під час 
накладання підлоги застосовуються стикові 
з’єднання. Дилатації з нержавіючої сталі – це 
елементи, що компенсують пересування підлоги, 
та одночасно захищають щілини від накопичення 
бруду.

ДИЛАТАЦІЇ
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ПЛАТФОРМИ ТА 
КОНСТРУКЦІЇ
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Технологічні платформи  –  це елементи інженерних 
конструкцій, що застосовуються для забезпечення 
безпечного доступу до зони виробництва. 
Метою використання технологічних платформ 
є забезпечення безпеки співробітників під час 
роботи на висоті. Завдяки індивідуальній формі 
кожної платформи, такі конструкції дають змогу 
просто та безпечно діставатись до робочих зон. Всі 
платформи виготовлені відповідно до наступних 
стандартів:
1. Безпечність машин – Постійні засоби доступу 
до машин – Частина 1:Вибір фіксованих засобів 
доступу між двома рівнями: PN-EN ISO 14122-
1:2016-08. 
2. Безпечність машин – Постійні засоби доступу до 
машин – Частина 2: Робочі платформи та проходи: 
PN-EN ISO 14122-2:2016-08. 
3. Безпечність машин – Постійні засоби доступу до 
машин – Частина 3: Сходи, драбини та поручні:
PN-EN ISO 14122-3:2016-08. 
4. Безпечність машин – Постійні засоби доступу до 
машин – Частина 4: Стаціонарні сходи:
PN-EN ISO 14122-4:2016-08. 
5. PN-EN 1090-1:2012 Частина 1: 
Вимоги до оцінки відповідності компонентів 
конструкцій.
PN-EN 1090-2:2012 Частина 2:
Технічні вимоги до сталевих конструкцій.
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ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ “ЄВРО“

ВІЗКИ ДЛЯ ФАРШУ

КОПТИЛЬНІ ВІЗКИ ТИПУ “H“

Ми пропонуємо широкий асортимент транспортних 
візків для підприємств харчової промисловості: 
транспортні візки, коптильні візки типу “Z” та  “H”, 
візки для фаршу, місткості для охолодження 
копченостей, візки для розмороження льоду, ванні 
для ковбас, забійні тачки, транспортні прилавки, 

Продуктовий асортимент також включає транспортні 
візки з ручками, візки для транспортних візків та ручки 
для транспортних візків.

Ми пропонуємо візки з наступними місткостями: 
120 л, 200 л та 300 л. 

Коптильні візки типів “Z” та “H” доступні в двох 
варіантах: для підносів чи палок (вішалів). Ми 
пропонуємо коптильні вішала типу “зірка”.

Номер каталогу Опис Розміри (мм)

00.640004.01  з колесами – пластик 410x610

Номер каталогу Опис Розміри (мм)

00.650012.01 ємність 120 л 580x580x595

00.650020.01 ємність 200 л 680x690x700

00.650030.01 ємність 300 л 680x690x950

00.650020.02 ємність 200 л з перфорацією 680x690x700

Номер каталогу Варіанти Розміри (мм)

00.647010.01 6 полиць, для палки (вішали) в 1000 мм 1018x985x1970

00.647010.02 6 полиць, для палки (вішали) в 1000 мм та 
підносів 920 x 948 мм 1018x985x1970

прилавки-вітрини та ін. 

Нижче, ми представляємо лише частину продукції. 
Аби дізнатися більше інформації, відвідайте www.
att.eu.

ТРАНСПОРТНІ 
ВІЗКИ
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ДИСПЕНСЕРИ

Крім того, ми пропонуємо диспенсери для 
мила, антисептиків та паперових рушників, а 
також кошики для використаних рушників для 
багатофункціональних диспенсерів.

РУЧНІ МИЙКИ ДЛЯ ВЗУТТЯ

Ми пропонуємо широкий асортимент ручних та 
механічних мийок для взуття та підошви, обладнаними 
датчиками руху та можливістю регулювати висоту 
конструкції за бажанням замовника.

Номер каталогу к-ть станцій Розміри (мм)

00.606013.01 2 1300x500x710

00.606019.01 3 1900x500x710

00.606025.01 4 2500x500x710

Номер каталогу Розміри (мм)

00.690004.01 400 x 510 x 420

ЕЛЕМЕНТИ 
ГІГІЄНИ
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Диспенсери виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304, що відповідає всім стандартам безпеки та гігієни. 
Завдяки універсальному дизайну їх можна використовувати в робочому середовищі з високими санітарними 
вимогами. Диспенсер може бути встановлений на різноманітних поверхнях, наприклад: столах, полицях, 
шафах чи може бути комбінований з такими іншими продуктами, як: диспенсери для паперових рушників, 
рукавички чи головні убори. 

• Основа з нержавіючої сталі,
• Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304 
(1.4301),
• Металеві листи товщинов в 2 мм,
• Пластикова помпа,
• Товщина сталі 2-4 мм,
• Матова поверхня,
• Контейнер (1 л).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Спрощена версія 
диспенсера

90 мм

28
7 

м
м

Зручна ручка та дозатор рідини

Монтажні отвори

мм

м
м

ГІГІЄНІЧНІ 
ДИСПЕНСЕРИ
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ОСОБЛИВОСТІ

ТОВАРИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Диспенсери ATT – це просте та ефективне 
рішення, що гарантує максимальну безпеку 
та гігієну на робочому місці.

Додавати дезінфекційні засоби досить 
просто та для цього не потрібні додаткові 
інструменти. Висота приладу може бути 
змінена на замовлення клієнта. 

Крім того, ми можемо запропонувати будь-
яке рішення за індивідуальними потребами.

м
м

мм

мм

мм

м
м

мм

ГІГІЄНІЧНІ 
ДИСПЕНСЕРИ
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ЗАМІТКИ
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Будь ласка, візьміть до уваги, що ATT постійно
вдосконалює свій продуктовий асортимент,
аби відповідати останнім технологіям та
нормативним вимогам. Саме тому, компанія
залишає за собою право модифікувати
продукти в будь-який час без зміни базових
характеристик. 
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