
Produkty POK zostały zaprojektowane i stworzone w taki sposób, aby ułatwić pracę użytkownikom. 

Wykonane są z najwyższej jakości materiałów przy zastosowaniu najnowszych technologii. Posiadają 

wspólne cechy tj. nakładki pianowe do prądownic, które pasują do wielu modeli, wiele elementów 

lub całe produkty są pokrywane teflonem PTFE*, rękojeści, otoki głowic wodnych oraz niektóre oto-

ki dźwigni prądu wody pokryte są elastomerem EPDM** (dzięki EPDM rękawice nie ślizgają się na 

mokrych uchwytach, nie przymarzają do nich nawet podczas dużych mrozów, a drgania wywołane 

ciśnieniem przepływającej wody są skutecznie redukowane). Wiele produktów posiada trwałe, gra-

werowane oznaczenia wydajności i punktów dokowania ustawień strumieni. Niektóre prądownice 

posiadają grawerowane własne numery seryjne, co pozwala na przydzielenie produktu konkretnej 

osobie lub sekcji bez obawy, iż podczas działań nastąpi pomyłkowa zamiana sprzętu między sekcja-

mi czy jednostkami. 

Wymiana rączek, turbinek czy dźwigni prądu wody może zostać wykonana samodzielnie przez 

użytkownika. Klient ma możliwość zamówienia produktów cechowanych konkretną kolorystyką nie-

których elementów.  

W niniejszym katalogu przedstawiamy wybrane pozycje z oferty armatury wodno-pianowej POK. Peł-

na oferta znajduje się w osobnym katalogu „POK 2010 PL” – w celu jego uzyskania prosimy o kontakt.

* PTFE – policzterofluoroetylen [Teflon]. PTFE jest jednym z najbardziej stabilnych ter-

micznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200 do +260°C). Charakte-

rystyczną cechą PTFE jest wysoka gęstość (ok. 2,2g/cm3). Jest on odporny na działanie nie-

mal wszystkich znanych pierwiastków, związków chemicznych oraz rozpuszczalników (nie jest 

odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru, czysty fluor oraz nie-

które oleje fluorowe – przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury). PTFE jest ponad-

to odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz światła słonecznego. Policzteroflu-

oroetylen charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia (ponadto nie występuje

w przypadku jego zastosowania zjawisko „drgań ciernych” – stick-slip). Posiada bardzo wysoką wy-

trzymałość na rozciąganie wynoszącą od 20 do 35 MPa, twardość (Shore D) 50 - 60, wytrzymałość 

dielektryczną na poziomie 55 kV/mm oraz dobre właściwości antyadhezyjne.

** EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dieno-

wy), elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się do-

brymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z za-

chowaniem ciągłości jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na 

warunki atmosferyczne (ozon i promieniowanie UV), odporność na działanie wody, dobre właściwo-

ści na działanie wysokich temperatur do +110°C, elastyczność w niskich temperaturach do -40°C, 

twardość w zakresie od 40-90 Shore A, wysoka odpornośc chemiczna.Jest idealny jako amortyzator 

i tłumik drgań. Temperatura powietrza niszcząca EPDM wynosi powyżej +150°C lub poniżej -54°C. 

Doraźna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 170 bar a uszkodzenie następuje przy zmianie rozmia-

ru o 600%. Trwałość EPDM wynosi minimum 50 lat.

Wspólne zalety sprzętu POK

ARMATURA WODNO-PIANOWA

16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


