Vi vet hur man skyddar

ditt kök mot
vattenskador
Tollco slutet våtzon system

Vattentät botten
i diskbänksskåp
Tollco bänkskåpinsats är utformad för att
skydda diskbänkskåpet mot vattenskada genom
att leda läckagevatten till framkant av skyddet
och vidare ut på golvet för att synas.
Det skyddar även mot slitage
och skapar en yta som är
lätt att rengöra.

Ekonomiskt
och klimatsmart

Golvskydd under
diskbänksskåp
• Utformat för att samla upp läckage från
rör- och slang kopplingar.
• Skydden bildar ett tätt våtzon system med
hjälp av sargklämma.
• Anpassat för håltagning för
rörgenomföringar i golv.
• Tätband för rörgenomföring mot golv.

Kök utan

Vattenskador har en stor nega
ökar då mängder skadat mate
minimera risken och omfattni
Det bidrar till en hållbar framt

Läckagebrytare
• Detekterar vatten med hjälp av sensorer
placerade i golvskydden.
• Ventilerna monteras på rörledning. Vattenflödet till både varm- och kallvatten stängs
av när sensorerna blir utsatta för vatten.
• Enheten ljuder vid larm och kopplas in i
befintligt 220V vägguttag. Diskmaskinens
220V uttag kopplas in i enheten.

Golvskydd under
diskmaskin

Golvskydd under
kyl- och frysskåp

• Utformat för att samla upp läckage
från maskinslangkopplingar.

• Skyddet är utformat för att samla upp kondensvatten samt läckage från vattenledning.

• Utformat med öppningsbar framkant för att
diskmaskinen enkelt och smidigt skall kunna
rullas ut och in.

• Utformat med öppningsbar framkant för att
skåpet enkelt och smidigt skall kunna rullas
ut och in.

• Skydden bildar ett tätt våtzon system med
hjälp av sargklämma.

• Skydden bildar ett tätt våtzon system med
hjälp av sargklämma.

vattenskador

ativ påverkan på miljön. Vattenförbrukningen och CO2 utsläppen
erial behöver rivas ut, forslas bort och ersättas med nytt. Genom att
ingen av vattenskador medverkar vi till minskad resursförbrukning.
tid.
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Vattenskador är
besvärliga för alla
som drabbas
Av alla skador i svenska hem är vattenskador den vanligaste och årligen
drabbas cirka 100.000 bostäder. Mögel i fukskadade byggmaterial leder
till allergi och astma om skadan inte upptäcks och åtgärdas i tid.
Samhällskostnaden är enorm liksom påverkan på vår miljö.
Genom att förebygga vattenskador kan onödiga kostnader undvikas och
samtidigt bidra till en positiv miljöpåverkan. Det är bra både för hälsan,
klimatet och ekonomin.
I över 25 år har vi hjälpt våra kunder att skydda sig mot vattenskador.
Med Tollco våtzon system kan du alltid känna dig trygg.
Har du några frågor eller vill veta hur du bäst skyddar dig och din
fastighet mot vattenskador?
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Varmt välkommen att kontakta oss!

