%70’e varan
su tasarrufu ile
suyunuzu paraya
dönüştürün !
Paranız
Cebinizde
Kalsın !

SUDO LAVABO VALFI ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
Paslanmaz çelik süzgeçli contalarımız mevcut
olup, ürünün tıkanma durumu yoktur.
SUDO lavabo valfı %70’e varan su tasarrufu sağlar.
Su faturalarınızda şok düşüşlere yol açar.
Sıcak su kullanımlarında dolaylı olarak enerji
tasarrufu da sağlar.
Su kaynaklarının ömrünü uzatır.
Su akışında konfor kaybına neden olmaz.
Polikarbon, paslanmaz çelik ve pirinçten üretilen SUDO lavabo
valfı 100°C ısıya dayanıklıdır.
Kansorejen madde içermez.
Kolay monte edilir.

EMSALLERİNDE OLMAYAN ÖZELLİKLER
Su Akış hızı (debi) ürün üzerinden ayarlanabilir.
Kireç kaydırıcı özelliği vardır.
Gerektiğinde içi açılıp temizlenebilir. Herhangi bir kimyasal temizliğe ihtiyaç yoktur.

SUDO LAVABO VALFI MONTAJ TALİMATI
SUDO lavabo valfi ucunda aeratör bulunan tüm standart musluklara
ve bataryalara takılabilir. SUDO lavabo valfı üst resimdeki parçalardan
oluşur. SUDO lavabo valfını takmak için bataryanın ucunun sökülerek
içindeki mevcut süzgecin çıkarılması gerekir. Süzgeç SUDO lavabo
valfıyla değiştirilir. krom halka içine yerleştirilmiş valf üzerine contası
konularak bataryanın ucuna vidalanır.
SUDO lavabo valfına bir alyan anahtar yerleştirilip musluk tam açıkken
ürün üzerinden su akışı kesilir. Anahtar 1-2 tur arası çevrilerek su akış
hızı tespit edilir ve anahtar çıkarılır.
2 turdan daha fazla çevirmek, daha fazla su akışı sağlamayacağından
önerilmez.
(Montajın görsel olarak videosu www.sudo.com.tr de yer almaktadır.)

SUDO DUŞ VALFI ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
SUDO lavabo valfı %50’e varan su tasarrufu sağlar.
Farklı basınçlarda isteğe bağlı akış konforu sağlar.
Sıcak su kullanımlarında dolaylı olarak enerji
tasarrufu da sağlar.
Su faturalarınızda şok düşüşlere yol açar.
Su akışında konfor kaybına neden olmaz.
Pirinç malzemeden üretilmiştir.
Kansorejen madde içermez.
Kolay monte edilir.
SUDO duş valflerinde standart 3 mm çapında bir ağız bulunur.
Değişik su basınçlarına göre farklı çapta ağızlar kullanılır.
SUDO duş valfında kullanılmak üzere 6 değişik ağız mevcuttur.

EMSALLERİNDE OLMAYAN ÖZELLİKLER
Farklı su basınçlarında, değişik çapta ağızlar kullanılabilir özelliği konfor kaybını ortadan kaldırır.
Duş hortumunun gamlanmasını ve kırılmasını önlemek amacıyla tasarlanmış sonsuz döner dişli kuyruk.

SUDO DUŞ VALFI MONTAJ TALİMATI
SUDO duş valfı, banyo-mix ve duş hortumu arasına yerleştirilir.
Ankastre duş başlıklarında valf duş başlığının hemen arkasına monte edilir.
(Montajın görsel olarak videosu www.sudo.com.tr de yer almaktadır.)
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