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JANsik ponuja strankam
le zanesljive in
učinkovite rešitve
Stranke se lahko vedno zanesejo na njihove storitve in izdelke, tako
za že preverjene, kot tudi nove prodajne programe.
g. Ignac Jantelj
direktor podjetja
Jansik d.o.o.

Tesnjenje cevnih in
kabelskih prebojev UGA

JANsik že dlje časa zastopa podjetje UGA System-Technik iz Nemčije, ki
je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju tesnjenja cevnih in kabelskih napeljav. Njihovi izPodjetje JANsik d.o.o. je verjetno
najbolj poznano po podtlačnem odvodnjavanju ravnih streh – sistem
Siaqua, ki ga izvaja v sodelovanju s
partnerskim podjetjem Sikla d.o.o.
Ta sistem je znan po kvaliteti po celi
Evropi. Tako ni presenetljivo, ko nam
je direktor podjetja, g. Ignac Jantelj,
dejal, da v podjetju pri prodajnih programih, ki jih zastopajo, prisegajo na
kvaliteto, ki je v sodelovanju z ugodno
ceno, ki jo ponujajo, najučinkovitejši
člen za uspešno poslovanje.
Kot pravi g. Jantelj, je za stranke
poleg kvalitete in ugodne cene, še
zelo pomembno, da jim lahko nudijo tudi ustrezne tehnične rešitve ter
uporabne nasvete pri montaži. Pri
tem pa izstopata predvsem dva prodajna programa podjetja. To je, že
preverjen in uspešen sistem tesnjenja
cevnih in kabelskih prebojev UGA, ter
njihov nov prodajni program, ki že žanje sadove uspeha, to je sistem spajanja cevovodov z litoželeznimi fitingi z
utori in sprinkler sistem PROSYSTEM
ITALIJA.

delki se uporabljajo po vsem svetu na
področju pridobivanja in distribucije
električne energije ter pri največjih
gradbenih projektih in raznoraznih
inštalacijah. Uporaben pa je seveda
tudi pri preprostejših hišnih inštalacijah skozi stene.
Sistem v zadnjih letih dosega čedalje večje uspehe v Sloveniji, saj ga
stranke poznajo kot izjemno zanesljiv
in cenovno ugoden sistem tesnjenja.

Je specialist za plinsko in vodno neprepustne napeljave.
Omenimo le nekatere prednosti
sistema:
 neprepusten za pline in vodo
pod pritiskom
 kovinski deli tesnil so iz A2legiranega jekla (po želji tudi iz A4legiranega jekla), gumijasti tesnilni

elementi pa so iz visokokakovostne
EPDM gume
 hitra in enostavna montaža
 možna je tudi naknadna
montaža
 podpora od faze načrtovanja do
tehničnega prevzema
 hitre individualne rešitve po
meri

Litoželezni fitingi z utori
in sprinkler sistem
PROSYSTEM

Od nedolgo nazaj pa po novem
JANsik zastopa tudi zelo cenjeno ita- 
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lijansko podjetje ProSystem, s čimer
dokazujejo, da sledijo svojim načelom
glede kvalitetnih in cenovno ugodnih
izdelkov.
Sistem ProSystem ponuja celovito rešitev za spajanje ožlebljenih cevi
(z utori) s spojkami in fitingi že pripravljenimi za montažo. Je časovno
varčen, hiter in enostaven sistem za
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montažo. To so spoznali tudi njihove
stranke, saj je sistem v relativno kratkem času postal uspešen v Sloveniji.
Idealen je za uporabo v sprinkler
sistemih (sistemih za požarno varnost), inštalaciji vodovodov, ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije,
sanitarni tehniki, sistemih s komprimiranim zrakom, mazalnih sistemih,

industrijskih linijah, rafinerijah, elektrarnah, ter še bi lahko naštevali.
Nekatere prednosti sistema:
 manjši stroški montaže (manjša
delovna sila in hitrejša montaža), večji so premeri cevi, večji je prihranek
 preprosta, učinkovita in zanesljiva montaža
 visoko tlačno tesnjenje (z večjim
tlakom se povečuje učinek tesnjenja)
 kasnejša možnost demontaže in
ponovne montaže
 brez potrebe po kontroli varov
(slikanja, rentgena, ultra zvoka)

Več informacij o obeh
prodajnih programih
si lahko preberete na
njihovi spletni strani
www.jansik.si, kjer so
predstavljeni tudi
njihovi preostali
prodajni programi.

