“Har du
någonsin undrat
vad som får plats
i 69 mm?”

Vieser One extra låg golvbrunn DN 50 1x32

En av marknadens lägsta golvbrunnar
Vieser One med sidoutlopp DN50 1x32 extra låg
Den låga modellen av Vieser One är en av marknadens lägsta
golvbrunnar och har en kapacitet på 1,2 l/s. Den låga höjden är en stor
fördel vid såväl nybyggnation som renoveringar.
Golvbrunnen har tillräcklig kapacitet för dusch eller badkar och är
kompatibel med alla våra lock och förhöjningsringar.
Överlägsen teknik:
•

Kapacitet 1,2 l/s

•

Höjd 69 mm

•

Anslutning DN50

•

Sidoinlopp 1 x DN32

•

Snabb och säker installation

•

Typgodkännande

Litet byggmått,
högt flöde 69mm, kapacitet 1,2 l/s

Vattenlås med membranteknik
Vattenlåsets funktion bygger på en innovativ membranteknik. I stället
för ett konventionellt vattenutrymme har låset ett lufttätt membran
som öppnas när vattnet strömmar igenom det och sedan stängs igen.
Membranvattenlåset är tillverkat av silikongummi som håller länge och
är funktionssäkert i olika temperaturer och förhållanden.
Enkelhet och sinnesro:
•

Effektivt flöde

•

Hållfast och långlivad

•

Funktionssäker

•

Stoppar avloppsgaser

Innovativt
vattenlås med
membranteknik

Hygienisk och tyst
Membranvattenlåset i vår extra låga golvbrunn är mycket hygieniskt eftersom ingen smuts samlas
upp i det. Smutsen spolas bort med vattnet. Vid behov kan vattenlåset lösgöras och plockas ut.
Ett membranvattenlås är tystare och perfekt för byggnader som haft problem med uttorkade
vattenlås.
Problemfri vardag:
•

Långt rengöringsintervall

•

Enkel att rensa

Hygienisk och tyst

Så här fungerar membranvattenlåset

1

2

3

Brunnen i normalläge,
membranet stängt.

När vatten strömmar in i
brunnen öppnas membranet
och vattnet rinner igenom.

När vattnet tagit slut sluter låset tätt och
stoppar avloppsgaser från att spridas i
badrummet.
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Vieser One med sidoutlopp
DN50 1x32 extra låg
med stödben
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