
Sainte-Lizaigne, Franța – E-CUB

Sainte-Lizaigne, Franţa reprezentată în România de Vestra, este specializată în soluţii şi 

echipamente pentru branşamente (robineţi, �ttinguri, echipamente hidraulice), de la conectarea pe 

conducta de distribuție a apei potabile la contorul de apă, precum și sisteme care le controlează 

și monitorizează.

Sainte-Lizaigne se concentrează pe calitate, inovație și design, �ind unul dintre producătorii 

recunoscuţi de echipamente de branșament, robineţi şi accesorii pentru apă rece. Portofoliul �rmei 

cuprinde o gamă largă de produse: coliere de branşament, robineţi de concesie, robineţi de 

branşament, robineți antiefracţie, suporţi contor, cutii şi cămine de contorizare, toate 

corespunzând celor mai înalte standarde de siguranţă şi durabilitate.

Unul dintre produsele vedetă ale companiei Sainte-Lizaigne îl reprezintă căminul de contorizare 

suprateran. Rezistenţa dovedită la condiţiile de îngheţ de pe teritoriul României, compatibilitatea cu 

contoarele de apă Itron DN15 și DN20 şi echiparea cu robineţi antiefracție şi supape de sens cu 

sisteme de purjare, fac din acesta soluţia ideală pentru căminele de branşament. Datorită designului 

său, acesta bene�ciază de convecţie naturală, temperaturile pozitive din interiorul solului urcând în 

partea superioară a căminului, în timp ce temperaturile scăzute de la suprafaţă coboară.

Căminele de contorizare supraterane prezintă următoarele avantaje:

 •  Montarea lor la limita juridică a proprietăţii sau în zidăria casei/gardurilor conferă   

 operatorilor companiei de apă siguranţa ca pot interveni sau citi contorul de apă în   

 orice moment;

 •  Pot � instalate pe trotuare sau străzi înguste, datorită dimensiunilor reduse;

 •  Accesul facil prin deschiderea uşii frontale ce poate � personalizată cu logo-ul companiei;

 •  Performanţe ridicate în citirea radio a contoarelor de apă pe o distanţă de până la 1000 m;

 •  Rezistenţă atât în condiţii de îngheţ, precum și la razele UV.

Eco-design este o parte integrantă a procesului de inovare al Sainte-Lizaigne. De la dezvoltarea 

produselor se lucrează pentru a limita impactul asupra mediului pe parcursul duratei de viață și 

pentru optimizarea resurselor utilizate în producerea lor (materii prime: bronz, talaș de prelucrare cu 

returnare de 100% în procesul de fabricație).


