
OSIEM 
NASZYCH 
ZASAD.

PODCIŚNIENIOWE ODWADNIANIE DACHÓW



Z ZASADY PRAKTYCZNI.



ODWADNIANIE OPARTE 
NA SPRAWDZONYCH 
ZASADACH.
Akasison to my. Specjaliści od odwadniania dachów. Tak samo  

o sobie mówi wielu innych. I to prawda. Właściwie, tak jak wszyscy, 

zapewniamy kompletne systemy odwadniania dachów oparte 

na uniwersalnej regule: równaniu Bernoulliego. A jednak istnieje 

duża różnica. My sięgamy znacznie dalej. Stworzyliśmy własne 

zasady. Sprawdzone zasady. One doprowadziły nas tu, gdzie 

dziś jesteśmy. Dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy: firmą, która 

jak żadna inna w branży, kieruje się swoimi własnymi zasadami. 

Te zasady zapewniają nasz rozwój. Nie zadowala nas status quo, 

bo odwadnianie zawsze może być lepsze i skuteczniejsze. 

Bernoulli wskazał nam drogę, ale to był dopiero pierwszy krok.  

I mimo że wszystkie kolejne kroki na tej drodze są coraz mniejsze, 

i tak je podejmujemy. Można to nazwać pragnieniem ulepszania. 

Można to nazwać obsesyjnym profesjonalizmem, bo  w naszej 

naturze leży ulepszanie odwadniania dachów. Dla nas to zasada. 

Sprawdzona zasada.
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Odprowadzanie wody deszczowej nie wymaga może kosmicznej 

technologii, ale tak właśnie do tego podchodzimy. Umpi Virtaus. 

UV. Zasyfonowane systemy odwadniające. Nasza działalność. 

Nasza muza. Może brzmi to nieco teatralnie, ale to właśnie 

codziennie motywuje naszych pracowników: organiczna zasada 

samodoskonalenia. Jesteśmy adeptami UV, z własną wieżą 

hydrauliczną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 

których celem jest: mniej elementów, mniej działań, mniej błędów 

i mniej kosztów awarii. W ten sposób stale rozwijamy nasze 

systemy, by tworzyć ich nową, usprawnioną generację. W ten 

sposób utrzymujemy się stale o spory krok przed konkurencją  

w zakresie jakości produktów, wiedzy i fachowości. Nasi 

pracownicy cały czas patrzą krytycznym okiem na najnowszą 

generację naszych produktów. Nasz atut to nieustanne poczucie, 

że zawsze można coś zrobić lepiej. Akasison nie jest tylko 

kolejnym produktem w naszym portfolio. On znajduje się  

w naszych genach: najlepszy system odwadniania dachów.

NIGDY NIE 
PRZESTAJEMY 
ULEPSZAĆ.

ZASADA 1
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Wierzymy, że zawsze można lepiej, więc nie przywiązujemy 

się do naszych istniejących produktów. Tworzymy kolejne 

generacje. To dość radykalne podejście. Tak radykalne jak 

nasze podejście rynkowe. Preferujemy kontakt bezpośredni, 

bo w ten sposób kontrolujemy cały proces. Bierzemy pełną 

odpowiedzialność za nasz ciągle udoskonalany system 

odwadniania dachów. Dostarczamy go samodzielnie  

i bezpośrednio. Szybciej i lepiej. W końcu to system, a nie zbiór 

produktów. Wymaga trochę więcej niż tylko opróżnienia miejsca 

na półce. Wymaga mistrzowskich zdolności w odwadnianiu 

dachów i w logistyce.

BEZPOŚREDNIA 
REALIZACJA.

ZASADA 2



DOŚWIADCZENIE.
Z ZASADY PRAKTYCZNI.

ROZWÓJ I INNOWACJE 
 

Jako firma o ponad 50-letniej tradycji produkcyjnej zwracamy wielką uwagę na 

wykonawstwo, a na tworzywach sztucznych znamy się doskonale. W czasie tych 

50 lat zawsze szliśmy z duchem czasu. Nigdy nie przestajemy ulepszać – to nasza 

zasada. Dział innowacji i rozwoju Akasison składa się z małych zespołów, dbających  

o funkcjonalność, hydrodynamikę i jakość. Bierzemy pod uwagę informacje od klientów, 

w związku z czym możemy cały czas oferować najlepszy system odwadniania dachów.

PROJEKT I REALIZACJA 
 

Twój projekt jest w dobrych rękach naszych specjalistów. Inżynierowie 

Akasison to młody zespół, który już zdobył duże doświadczenie w naszej 

specjalizacji: podciśnieniowym odwadnianiu dachów. Twój bezpośredni 

partner Akasison przedstawi Ci indywidualnie przygotowaną koncepcję 

rozplanowania rur w Twoim projekcie. Po zaaprobowaniu na jej podstawie 

tworzy się ofertę, która obejmuje zestawienie materiałów, obliczenia 

hydrauliczne, rysunki izometryczne i przegląd wszystkich istotnych 

wymagań. Nasza wycena jest sporządzana przez Twojego bezpośredniego 

partnera Akasison i jest to sytuacja unikalna. Jest to możliwe, ponieważ 

odpowiednio zaprojektowaliśmy nasz system obsługi klienta. Dzięki temu 

uczyniliśmy Akasison przyjemnością dla klienta.

NADZÓR NAD PROJEKTEM 
 

Gdy tylko podejmiesz decyzję o skorzystaniu z usług Akasison, oferujemy 

Ci intensywny nadzór nad projektem. Jesteśmy z Tobą w każdej 

fazie projektu. Od początku, przez cały czas trwania projektu, aż do 

ostatecznego zakończenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu umiemy 

dokładnie ocenić indywidualne cechy każdego projektu i przeprowadzić 

odpowiedni nadzór. Ponieważ zapewniamy jedną osobę do kontaktu, 

możesz być pewny, że szczegóły Twojego projektu są nam znane oraz że 

każdy problem zostanie skutecznie rozwiązany.



SZKOLENIE  
I WSPARCIE 
 

Na każdym kroku w naszym procesie 

opracowania i realizacji projektu, 

aż do jego zakończenia, wymagana 

jest szeroka wiedza. Znajomość 

hydrodynamiki, norm i regulacji oraz 

zastosowania standardów i naszych 

własnych procedur. A zwłaszcza 

znajomość tego, w jaki sposób rzeczy 

działają w praktyce. Oferujemy kursy 

szkoleniowe i wsparcie, dzięki czemu 

system Akasison stale jest liderem na 

rynku. Na dachu wszytko musi być  

w porządku.

NADZÓR NAD ZAMÓWIENIEM  
I DOSTAWĄ 
 

Nasze podejście marketingowe to tzw. krótkie ścieżki. Dostarczamy 

nasze rozwiązania w jak najbardziej bezpośredni sposób i bierzemy 

za ten proces pełną odpowiedzialność. Nasza Obsługa Klienta 

Akasison prezentuje podejście zorientowane na projekt i zajmuje się 

ich realizacją. We wtorek omawiasz szczegóły, w środę zamawiasz 

materiały, a w poniedziałek dostarczamy towary na plac budowy. 

Zapakowane i dostarczone w sposób dostosowany do Twojego 

projektu, aby mógł zostać jak najłatwiej zrealizowany. Opracowanie „od 

ręki”, nasza własna produkcja, pełen magazyn, a do tego bezpośrednia 

dostawa. Na tym polega nasz profesjonalizm.
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Oznacza to, że kontaktujemy się bezpośrednio z klientami.  

Dzięki temu ścieżki komunikacji są krótkie. Kolejna fundamentalna 

zasada Akasison brzmi: najkrótsze ścieżki kontaktu w branży. 

To połączenie entuzjazmu w pracy z optymalizacją procesów. 

Nasi klienci mają tylko jeden punkt kontaktu. Kwestie handlowe 

i techniczne. Sprzedaż i technologia. Zawsze wyjątkowe. 

Ponieważ nasi pracownicy są wyjątkowi. Ponieważ odpowiednio 

zaprojektowaliśmy nasze procesy. W Akasison nie ma kolejek 

oczekujących. Nie odsyłamy nikogo od drzwi do drzwi. W ten 

sposób skonstruowana jest procedura. W ten sposób szkolimy 

pracowników. W ten sposób został zaprojektowany nasz system. 

Dzięki temu uczyniliśmy Akasison przyjemnością dla klienta.  

To wymaga dużego wysiłku od naszych pracowników i organizacji. 

Jednak ta wypróbowana zasada sprawdza się.

MAMY JEDEN 
PUNKT KONTAKTU 
DLA KLIENTA.

ZASADA 3
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Pewnie już zauważyliście, że lubimy utrzymywać kontrolę nad 

całym procesem rynkowym i naszym całym systemem. Dlatego 

właśnie dbamy o krótkie ścieżki komunikacji. Wymaga to od 

nas świetnej organizacji, ale także spójnego portfolio.  

Nie możemy pozwolić sobie na niekompletność, dlatego mamy 

najbardziej kompleksowy proces w branży. Obejmuje on: 

rozwój, produkcję, magazynowanie i logistykę - tym wszystkim 

zajmujemy się sami. Prace na dachu nie mogą być wstrzymane. 

Dach należy zakończyć przed rozpoczęciem kolejnej fazy 

budowy, bez opóźnień. To jest kolejna zasada naszego działania: 

tylko jeden krok do szczęśliwego końca.

DZIAŁAMY 
KOMPLEKSOWO.

ZASADA 4



PROJEKTY.

30.950 M2 
Galeria Focus Mall Piotrków 
Trybunalski 
101 wpustów dachowych 

1.750 m rur 

Czas instalacji: 9 tygodni

Z ZASADY PRAKTYCZNI.

23.900 M2
Centrum Logistyczne 7R Logistic Gdańsk-Kowale I & II 
Centrum Logistyczne Gdańsk-Kowale to zespół nowoczesnych obiektów logistycznych 

zlokalizowanych zaledwie 5 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha 

Wałęsy w Gdańsku, 10 km od Portu Gdańskiego i Głębokowodnego Terminala 

Kontenerowego i 15 km od centrum Gdańska. Idealnie zlokalizowany obiekt, a w nim 

idealnie rozmieszczony system Akasison.

88 wpustów dachowych 

3.400 m rur 

Czas instalacji: 8 tygodni

100.000 M2
Nowy budynek centrum logistyczno-dystrybucyjnego firmy Michael Kors 
480 wpustów dachowych 

11.480 m rur 

Czas instalacji: 14 tygodni

Nowe centrum logistyczne międzynarodowego domu mody Michael Kors 

jest pełne innowacji, więc jest tam naturalnie obecny Akasison. System 

podstawowy jest zaprojektowany w taki sposób, że może wypełnić basen 

olimpijski zaledwie w 30 sekund i dowodzi naszego profesjonalizmu. 

Mówiąc dokładniej, może odprowadzać 2250 litrów wody na sekundę. 

Bez wysiłku.



128.500 M2
Nowe centrum logistyczne dla firmy BMW. 
372 wpusty dachowe 

7.550 m rur 

Czas instalacji: 14 tygodni

Słowo „imponujący” to za mało, aby opisać 

nowe centrum logistyczne BMW. Ten 

budynek ma wielkość aż 18 boisk do piłki 

nożnej. System Akasison XL zainstalowano 

jako system podstawowy oraz awaryjny 

i częściowo wyposażono go w ochronę 

przeciwpożarową Akasison. Tak jak  

w przypadku przemysłu motoryzacyjnego, 

ma służyć przyszłości.

10.000 M2 
Salon samochodowy Mercedes-Benz  
we Wrocławiu 

17 wpustów dachowych 

680 m rur 

Czas instalacji: 9 tygodni

To największy i najnowocześniejszy salon 

Mercedesa w Polsce, bo luksusowe samochody 

potrzebują luksusowej oprawy, która wzbudza 

emocje. W takim obiekcie może znaleźć się tylko 

wyjątkowy system - jak Akasison - gwarantujący 

poczucie luksusu w odwadnianiu dachów. 
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Hydrodynamika to dla nas najważniejsza ze sztuk. Traktujemy 

naszą działalność poważnie i trzymamy się naszych zasad. 

System Akasison to coś więcej niż zbiór produktów. Nasz 

system i nasze projekty wymagają ogromnego nakładu 

pracy koncepcyjnej: od pierwszych szkiców do zakończenia 

zadania. Projekt i technologia są co najmniej tak samo istotne 

w najlepszym systemie odwadniania dachów. Musimy wiedzieć 

wszystko o hydrodynamice, normach i regulacjach, a także  

o procesach i systemach. A zwłaszcza, co najważniejsze,  

o codziennej praktyce w funkcjonowaniu podciśnieniowego 

odwadniania dachów. Utrzymujemy bliski kontakt z klientami, 

aby być na bieżąco w kwestii codziennego działania naszych 

systemów. Spotkacie nas na dachach. Tam, gdzie wszystko musi 

działać perfekcyjnie.

ZNAMY SIĘ 
NA TYM, CO 
ROBIMY.

ZASADA 5
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Postępujemy zgodnie z zasadami, ale nie trzymamy się ich 

sztywno. Ponieważ jesteśmy obecni na dachu, jesteśmy  

w pełni świadomi tego, że nie zaprojektowano budynku dla 

prawidłowego działania systemu odwadniania dachu,  

ale odwrotnie. Odprowadzanie wody deszczowej to jedynie część 

większej całości, w której musi funkcjonować nasz system.  

I dlatego lubimy współpracować. Szanujemy zasady innych. Zasady 

estetyki. Zasady bezpieczeństwa. Praktyczne zasady. Dzielimy się 

pomysłami i analizujemy je razem z instalatorami, budowlańcami, 

architektami, projektantami, inwestorami i deweloperami.  

Nie narzucamy sztywno naszego systemu, a raczej dostosowujemy 

nasze zasady do wizji partnerów. Odwadnianie dachów 

postrzegamy jako zintegrowany proces i płynnie przechodzimy 

od jednej fazy projektu do drugiej. To wymaga krótkich ścieżek 

komunikacji, a zarazem głębokiego zaangażowania w pracę, 

jasnych instrukcji, wspaniałych ludzi i dobrze przemyślanego 

procesu. Można to nazwać: rzemiosło z zasadami.

NAWIĄZUJEMY 
WSPÓŁPRACĘ.

ZASADA 6



AKASISON XL 

System Akasison XL jest idealny 

do podciśnieniowego odwadniania 

dachów w budynkach o największych 

lub najbardziej skomplikowanych 

połaciach dachowych. Akasison XL 

składa się z systemu rur i kształtek 

wykonanych z HDPE (polietylenu  

o wysokiej gęstości). 

NASZE SYSTEMY.
Z ZASADY PRAKTYCZNI.

SYSTEM MOCOWANIA AKASISON XL

System mocowania Akasison XL to unikalny 

projekt z niewielką liczbą elementów. 

Pozwala to na szybką i bezpieczną 

instalację. W systemie wykorzystano profil 

montażowy, który umożliwia absorpcję sił 

powstających przy rozszerzaniu rurociągów 

i zamocowanie go do konstrukcji budynku. 

WPUST DACHOWY XL75 PVC

Wpusty dachowe XL75 przeznaczone do membran 

dachowych z PVC są wykonane z wysokiej 

jakości tworzyw sztucznych odpornych na 

promieniowanie UV i korozję. Połączenie  

z pokryciem dachowym jest realizowane za 

pomocą szerokiego kołnierza z PVC, z którym 

można bezpośrednio połączyć niemal wszystkie 

membrany dachowe z PVC. Połączenie z systemem 

rurowym HDPE jest wykonane za pomocą króćca odpływowego 

z PE o długości 360 mm. Taka długość króćca umożliwia 

połączenie elektrooporowe z systemem rurowym pod dachem, 

niezależnie od grubości termoizolacji. Wpusty dachowe Akasison 

posiadają certyfikat TÜV, co oznacza, że klient otrzymuje 

niezależną gwarancję wysokiej jakości naszych produktów.



AKASISON L
System Akasison L jest idealny do 

podciśnieniowego odwadniania dachów  

w małych i średnich budynkach. Akasison L 

składa się z rur o średnicach do 200 mm  

i jest wykonany z HPTP (wysokosprawnego 

termoplastu). HPTP to zmodyfikowany 

materiał PVC-U opracowany dla 

Akasison: został wzmocniony, by 

wytrzymywał podciśnienie, cechuje się 

wyjątkowo wysoką sztywnością i niskim 

współczynnikiem rozszerzania. 

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZENIE WPUSTÓW DACHOWYCH

Elastyczne przyłączenia wpustów dachowych absorbują rozszerzenia 

pochodzące ze swobodnie przemieszczającego się 

systemu rurowego i zapobiegają przeniesieniu naprężeń 

na wpusty dachowe. Przyłączenia wpustów dachowych 

są elastyczne, a jednocześnie charakteryzują się dużym 

stopniem sztywności, co pozwala na ich użycie w 

podciśnieniowych systemach odwadniania dachów. 

Przyłączenia do wpustu dachowego i systemu 

rurowego mogą być przyklejone bez dodatkowych 

muf. Elastyczne złącza są dostępne we 

wszystkich najpopularniejszych średnicach 

i mogą zostać na miejscu wykonane pod 

wymiar.

PRZEZROCZYSTA KSZTAŁTKA INSPEKCYJNA  

Duża prędkość przepływu wraz z podciśnieniem 

gwarantują samoczyszczenie 

systemu Akasison L. Kształtki 

inspekcyjne (czyszczaki)  

są instalowane w dolnej 

części pionów, gdzie  

odbywa się przejście  

z kanalizacji podciśnieniowej 

na grawitacyjną. 
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Nasi pracownicy są często rozdarci między dwiema koncepcjami. 

Z jednej strony mają poczucie: „Chcę ciągle wszystko ulepszać”. 

A z drugiej: „Chcę uniknąć błędów”. Obie te drogi wiążą się  

z byciem odpowiedzialnym. To ważna dla Akasison zasada. Nasz 

system odwadniania dachów stanowi jedynie niewielką część 

całego procesu konstrukcji, która musi poradzić sobie z siłami 

przyrody, a czasem nawet ratuje życie. Bierzemy na siebie tę 

odpowiedzialność, co potwierdza najdłuższa gwarancja na 

rynku: piętnaście lat. Nasz system jest też wysoko ubezpieczony 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie są prawne  

i finansowe aspekty, ale my koncentrujemy się przede wszystkim 

na naszych zasadach. Najważniejsza jest dla nas jakość mająca 

oparcie w sprawdzonych zasadach.

JESTEŚMY 
ODPOWIEDZIALNI.

ZASADA 7
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Akasison to my. Specjaliści od odwadniania dachów. To marka, 

z której jesteśmy dumni. Oznacza grupę specjalistów, którzy 

zawsze chcą lepiej i którzy realizują swoją działalność na swój 

specyficzny sposób. Szybciej, mądrzej, bezpieczniej. Taka 

strategia może prowadzić nas do obsesyjnego poszukiwania 

perfekcji. Dla nas liczy się zawsze najlepszy system  

i właściwa wiedza ekspercka. Chodzi o odwadnianie oparte na 

sprawdzonych zasadach, ale też by nigdy nie podążać ślepo 

za tłumem. Dla nas liczy się profesjonalizm, odpowiedzialność 

oraz zapewnianie najwyższej jakości produktów i projektów. 

Poszukiwanie innowacji w oparciu o wieloletnie doświadczenie. 

Ulepszanie systemów i unikanie błędów. To najcenniejsze 

połączenie, jakie może sobie wymarzyć klient. Nic nie 

zostawiamy przypadkowi. To bardzo praktyczne rozwiązanie dla 

wszystkich. To nasza najważniejsza zasada.

Z DUMĄ 
NOSIMY NASZE 
IMIĘ.

ZASADA 8



WSZYSTKIE ZALETY 
SYSTEMÓW 
PODCIŚNIENIOWYCH
System podciśnieniowego odwadniania dachów Akasison 

oferuje wiele zalet dla budynków o dużych lub skomplikowanych 

połaciach dachowych. W pełni wypełniony wodą system rurowy 

charakteryzuje się małymi średnicami, jest zainstalowany 

poziomo i blisko dachu, co pozwala na maksymalne 

oszczędzenie przestrzeni i pełną swobodę projektowania. 

Mniej wpustów dachowych i pionów pozwala na zredukowanie 

robót ziemnych i przyczynia się do niższych kosztów inwestycji. 

Akasison oferuje pełne bezpieczeństwo w czasie silnych 

opadów deszczu przy niskim spiętrzeniu wody na dachu.
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