Szanowni Państwo,
pragniemy zaprezentować swoją ofertę
oraz zaprosić do współpracy.

Zajmujemy się kompleksową obsługą
klienta, od rozpoznania jego potrzeb,
przez profesjonalne doradztwo,
fachowy dobór techniczny urządzeń
i zaoferowanie odpowiedniego produktu
w atrakcyjnej cenie, po szybką dostawę
i opiekę serwisową.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i wiedzy zdobytej w trakcie pracy w branży
pompowej mamy przyjemność zaproponować
Państwu najwyższej jakości starannie dobrane
urządzenia producentów takich jak:
•
•
•
•
•
•

Grundfos
Lowara
Ebara
Vansan
Hydro-Vacuum
ProMinent

•
•
•
•
•
•

LFP
KSB
Wilo
Stairs Pumps
Allweiler
KFP Białogon

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU:
- POZIOME POMPY WIELOSTOPNIOWE
- PIONOWE POMPY WIROWE IN-LINE
- POMPY ZANURZENIOWE
- POMPY MONOBLOKOWE
- POMPY NORMOWE
- MODUŁY CIŚNIENIOWE
Bardzo szeroki zakres parametrów
pracy, możliwość tłoczenia
różnorodnych mediów, wiele
wariantów materiałowych ( żeliwo,
staliwo, stal nierdzewna 304 i 316 ),
dostępne wersje z zabudowanymi
na silniku przetwornicami częstotliwości.

ZAOPATRZENIE W WODĘ, PODNOSZENIE
CIŚNIENIA, SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE:
- ZESTAWY PODNOSZENIA CIŚNIENIA
- ZESTAWY PRZECIWPOŻAROWE
- MODUŁY CIŚNIENIOWE
- HYDROFORY DOMOWE
- POMPY GŁĘBINOWE
Jedno i wielopompowe zestawy
hydroforowe o szerokim zakresie
stosowania, atestowane do wody pitnej,
Kompletne systemy przeciwpożarowe
do aplikacji hydrantowych i tryskaczowych,
także wyposażone w silniki spalinowe. Pompy
głębinowe do studni wierconych lub zbiorników.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, ODWADNIANIE,
DOZOWANIE I DEZYNFEKCJA
- POMPY ŚCIEKOWE I ODWADNIAJĄCE
- TŁOCZNIE ŚCIEKÓW
- KOMPLETNE PRZEPOMPOWNIE
- SYSTEMY DEZYNFEKCJI I UZDATNIANIA
- CYFROWE POMPY DOZUJĄCE
- OSPRZĘT POMIAROWY
- MIESZADŁA
Duża wytrzymałość i odporność
na tłoczone media, systemy zdalnego
nadzoru i komunikacji. Precyzyjne dozowanie
cyfrowe w procesach przemysłowych, układy
uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej i basenowej.

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA:
- POMPY CIEPŁOWNICZE
- POMPY SOLARNE
- POMPY C.W.U.
- SZAFY STEROWNICZE
- MODUŁY KOMUNIKACYJNE
Energooszczędne, wysokosprawne
pompy do instalacji klimatyzacyjnych,
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. Szeroki wachlarz trybów
regulacji w połączeniu z dużą ilością
wejść/wyjść cyfrowych i analogowych
umożliwia wybór najkorzystniejszych ustawień,
optymalne monitorowanie i zdalną konfigurację.

OSPRZĘT, USŁUGI SERWISOWE:
- ZABEZPIECZENIA PRZED SUCHOBIEGIEM
- PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI
- ZABEZPIECZENIA PRĄDOWE POMP
- PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
- SZAFY STERUJĄCE
- SYSTEMY AUTOZŁĄCZY
- ZBIORNIKI PRZEPOMPOWNI
- ZASUWY I ZAWORY
- WODOMIERZE
- LICZNIKI IMPULSOWE
Pełna oferta osprzętu niezbędnego
do skonstruowania systemu pompowego
lub kompletnej instalacji.

Oferujemy części serwisowe oraz zestawy naprawcze do wszystkich sprzedawanych
przez nas produktów. Ponadto można u nas zlecić wykonanie serwisu gwarancyjnego,
audytu, montażu, uruchomienia, remontu czy naprawy pompy.
Zapewniamy pełne wsparcie techniczne w trakcie tworzenia koncepcji, projektowania
i doboru pomp. Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów powstałych podczas
eksploatacji urządzeń. Pomagamy w organizacji szkoleń dla osób obsługujących
zakupione u nas produkty.
Liczymy na podjęcie owocnej współpracy.
Z poważaniem
Krzysztof Kurpas, Krzysztof Porębski
K2 POMPY S.C.
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