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QUALIDADE
COMPROVADA

Conheça os testes que garantem a qualidade 
dos produtos Krona. Eles são muito mais 

rigorosos do que exigem as normas de 
controle de qualidade. PG. 02
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conexão

Vamos falar
de confiança?
Se existe algo importante para a Krona é a 
satisfação e a confiança dos clientes. Por isso, 
garantir qualidade, durabilidade e segurança das 
peças produzidas nas Unidades Acessórios, Matriz 
e Nordeste já faz parte da nossa Ideologia. É mais 
do que a nossa Missão. É mais do que um Valor. A 
qualidade é, para a Krona Tubos e Conexões, uma 
exigência. Para garantir a Qualidade, possuímos 
dois laboratórios exclusivos, com tecnologias de 
ponta e profissionais capacitados para analisar e 
testar ao máximo tudo o que é produzido. 

É por todo esse cuidado e transparência que a Krona está 
entre as maiores empresas de tubos e conexões do Brasil!
Quer saber mais sobre os testes que realizamos para 
garantir que os melhores produtos cheguem até o 
mercado? Assista ao último vídeo da série Krona Explica, 
em nosso canal no Youtube.

TEor dE cinzAs: medimos o 
percentual da concentração de 
carga na formulação do PVC ou 
nos produtos já finalizados. 

rEsisTênciA à prEssão hidrosTáTicA:  as amostras 
ficam 06 minutos em uma pressão de até 35kg/força de 
cm² ou podem ficar por até 01 hora numa pressão de 
31,5 kg/força de cm² e têm que aguentar!

impAcTo: antes de sair da fábrica, 
os tubos passam por testes que 
simulam grandes impactos. 

AchATAmEnTo: analisamos a resistência 
mecânica das conexões de água fria, que deve 
ser, no mínimo, de 20%, e das conexões para a 
linha de esgoto, que deve alcançar 30%. 

EsTAnquEidAdE: as juntas 
são testadas uma a uma com 
o máximo de precisão para 
evitar vazamentos.

Todos os produtos KronA 
seguem as normas ABnT.

A KronA também participa 
e é certificada pelo Programa 
Brasileiro de qualidade e 
produtividade do habitat 
(pBqp-h).
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Mau cheiro? Conheça as 
peças que vão deixar ele 
bem longe da sua casa!

Sabe aquele cheiro desagradável que invade banheiros, 
cozinha ou área de serviço? Ele é causado pelos gases que 
retornam da tubulação de esgoto. Solucionar esse problema é 
muito mais fácil do que parece. Basta verificar se peças como 
a caixa e o ralo têm o sistema de bloqueio dos gases, que são 
até prejudicais para a saúde. As peças também devem ser 
limpas com frequência, para evitar o acúmulo de sujeira. 

As caixas e ralos sifonados 
da Krona possuem 
sistema de bloqueio ideal, 
semelhante aos sifões. 
Uma pequena quantidade 
de água armazenada 
funciona como barreira 
e evita que o mau cheiro 
retorne. 

É redonda, possui múltiplas 
entradas para a tubulação e duas 
opções de porta-grelha, que pode 

ser quadrado ou redondo.

Ralo completo, 
com a grelha 

(parte externa, 
que fica visível no 
piso do imóvel) e 
uma entrada para 

tubulação, que pode 
ser horizontal ou 

vertical.

rAlo sifonAdo corpo cAixA 
sifonAdA

cAixA sifonAdA

É o corpo da estrutura 
da caixa sifonada. 
Não acompanha 
porta-grelha, a 

grelha ou a tampa. 
Pode ser trocada 

sozinha sempre que 
necessário. 

A linha de produtos PPR (Polipropileno 
Copolímero Random) da Krona foi lançada na 
casa cor santa catarina 2016, no espaço da 
Jota Jota Materiais Elétricos, Hidráulicos e 
Iluminação. Os produtos estão disponíveis desde 
dezembro e são a solução ideal para construções 
ou reformas que necessitam de instalações 
hidráulicas para água quente.

Os produtos atendem os mais 
diversos tipos de projetos residenciais, 
comerciais e industriais, tanto para baixa 
ou alta exigência de desempenho”. Valdicir 

Kortmann, acionista e diretor comercial da Krona.

Em paralelo à 
casa cor, a Jota 

Jota promoveu um 
encontro produtivo entre 

especificadores e outros 
profissionais do setor na fábrica da 

Krona Tubos e conexões em Joinville 
(SC). Na visita técnica, os profissionais 
conheceram o processo de fabricação e 
as características de uso da linha ppr.

Linha para água quente é apresentada na Casa Cor

ESSAS E OUTRAS dICAS
ESTãO dISPONíVEIS NO BlOg 

A suA oBrA! ACESSE:
www.asuaobra.com.br
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Um novo JEC em campo

Nadoville/Krona 
paralímpicos defenderão 
a Seleção Brasileira!

Nadoville enfrenta desafio inédito na Natação

Em janeiro, 11 novos atletas foram apresentados na equipe profissional do JEC. dentre 
as novidades, jogadores experientes como o meia lucio Flavio, 37 anos, e o atacante 

Bruno Batata, 32 anos. Outros seis garotos da base, todos com 19 anos, foram 
integrados ao elenco profissional, após bom desempenho pela Copa São Paulo. Entre 
eles, Marlyson, destaque Tricolor na competição com três gols e promessa para 2017. 
Além do Campeonato Catarinense, o JEC disputa a Primeira liga e a Copa do Brasil, no 

primeiro semestre. A Série C do Campeonato Brasileiro deve  iniciar em maio.

o JEc/KronA 
Já complETou 
o ElEnco pArA 
A TEmporAdA 

2017 E A  
rEAprEsEnTAção 

dA EquipE 
ocorrEu no 

úlTimo diA 30 dE 
JAnEiro!

Nos 1.700 metros da 34ª 
Travessia Internacional 
da lagoa da Conceição, 
Florianópolis/SC, em 
dezembro, Alex perini, 
ubirajara Thomazelli, 
Vanderlei quintino, Ana 
fruit e Tamiris hintz 
conquistaram a Medalha 
de Ouro!

Lucio Flavio Marlysonbruno batata

Os atletas Alysson Souza, João Paulo gregorine, 
Jenifer da Rocha e Mayara Petzold foram 
convocados oficialmente para representar o Brasil 
no Parapanamericano de Jovens, que acontecerá 
em São Paulo (SP), em março. 

pArABéns por EsTA conquisTA!

dia 18 de fevereiro, os 
atletas do Nadoville/Krona 
Paralímpico Alex Perini, 
Amaro Francisco da Silva, 
Vanderlei Pedro Quintino, Ana 
Carolina Fruit e Maria liduina 
Patricio de Souza enfrentarão 
um desafio inédito: os 1.500 
metros da 9ª Travessia 
de Natação Noturna de 
Bombinhas.

BoA sorTE A Todos!


