Tollco Våtzon kök
Systembeskrivning
• Installera när nya köket monteras.
• Passar alla kök.

Skapar
tät
våtzon.

Komplettera gärna
med läckagebrytaren
Tollco WaterFuse
PlugIn, se baksidan.

God planering är nyckeln för att undvika vatten
skador. Eftersom vi vet att alla kök är unika har vi
utvecklat golvskydd och översvämningsskydd som
går att anpassa och kombinera utifrån rådande
förutsättningar.
Genom att installera ett komplett vattenskadeföre
byggande system redan vid monteringen av köket
undviker du otrevliga och kostsamma överrask
ningar i framtiden. Du kan själv välja om systemet
ska vara öppet vilket innebär att att vattenläckage
kan rinna ut på köksgolvet där det kan synliggöras.
Du kan även välja att systemet skall vara slutet vil
ket innebär att vattenläckan samlas upp på golv
skyddet och inte leds ut på köksgolvet. I detta fall
installeras golvskydden antingen en vattenfelbry
tare eller översvämningsskydd med ett vattenlarm.
Köket är den mest utsatta platsen när det kommer
till vattenskador. Med produkterna som ingår i vårt
system kan du enkelt förhindra att de uppstår.
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Tollco golvskydd för disk- och
tvättmaskin samt diskbänkskåp
Disk- och tvättmaskin är typiska riskinslag som
kan ge upphov till en vattenskada. För att undvika
vattenskador i kök placeras diskmaskin, tvättmaskin
och diskbänksskåp på golvskydden. Du kan därmed
förebygga att vattenskador uppstår på dessa dolda
ytor. Vi erbjuder två olika golvskydd som, med hjälp
av en sargklämma, kan monteras sida vid sida.
Det ena skyddet är ett slutet tråg som samlar upp
vatten under diskbänksskåpet. Det andra är ett
kombinerat diskmaskin-, tvättmaskin- och golv
skydd med ett utlopp där vattnet kan ledas fram
och bli synligt. Det innebär att läckan syns direkt.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.
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Tillverkat i Sverige.
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