Wiemy jak chronić

twoją kuchnię przed szkodami spowodowanymi
przez wodę
System zamkniętych stref
wodnych Tollco

Wodoodporne dno w
szafce zlewozmywakowej
Wkład na blat Tollco ma za zadanie chronić
szafkę zlewozmywakową przed uszkodzeniem
spowodowanym przez wodę, kierując wyciekającą wodę na przednią krawędź
pokrywy i dalej na podłogę,
aby woda była widoczna.
Chroni również przed
zużyciem i sprawia, że
powierzchnia jest łatwa
do czyszczenia.

Ekonomiczny i
przyjazny dla klimatu

Ochrona podłogi pod
szafką zlewozmywakową
• Zaprojektowana w taki sposób, aby zbierać
wycieki z połączeń rur i węży.
• Osłona tworzy szczelny system w obrębie mokrej
strefy za pomocą specjalnych zacisków obręczy.
• Przystosowana do wiercenia otworów pod rury
w podłodze.
• Taśma uszczelniająca do przeprowadzanych
przez podłogę rur.

Bez szkód spow

Ochrania mebel również prze
wodowane przez wodę mogą
zakres szkód. Dzięki takiemu r

Wyłącznik wycieku
• Wykrywa wodę za pomocą czujników
umieszczonych w osłonach podłogi.
• Zawory są montowane przy rurociągu. Dopływ
wody zarówno ciepłej, jak i zimnej jest wyłączany,
gdy czujniki są wystawione na działanie wody.
• Urządzenie emituje dźwięk w przypadku włączenia
się alarmu i jest podłączone do istniejącego gniazdka
ściennego 220 V. Do urządzenia jest podłączone
gniazdo 220 V zmywarki.

Ochrona podłogi
pod zmywarką

Ochrona podłogi pod
lodówkami i zamrażarkami

• Zaprojektowany do zbierania wycieków z
połączenia węża maszyny.

• Zabezpieczenie przeznaczone jest do
zbierania skroplin i wycieków z rur
wodociągowych.

• Zaprojektowany z otwartą przednią
krawędzią, dzięki czemu zmywarkę można
łatwo rozładować i załadować.
• Osłony tworzą szczelny system dla mokrej
strefy za pomocą zacisków obręczy.
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wodowanych przez wodę

ed zużyciem i tworzy powierzchnię łatwą do czyszczenia. Szkody spoą być dosyć dotkliwe, a im mniej uszkodzonego materiału tym mniejszy
rozwiązaniu przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości.
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Szkody spowodowane
przez wodę są kłopotliwe
dla wszystkich, na których
mają wpływ
Spośród wszystkich szkód w szwedzkich domach, szkody spowodowane
przez wodę są najbardziej powszechne i zdarzają się w około 100 000
domów rocznie. Pleśń w uszkodzonych przez wilgoć materiałach
budowlanych prowadzi do alergii i astmy, jeśli uszkodzenie nie zostanie
wykryte i naprawione na czas. Koszty dla społeczeństwa są ogromne,
podobnie jak wpływ na nasze środowisko.
Zapobiegając szkodom spowodowanym przez wodę, można uniknąć
niepotrzebnych kosztów, a jednocześnie przyczynić się do pozytywnego
wpływu na środowisko. Jest to dobre dla zdrowia, klimatu i gospodarki.
Od ponad 25 lat pomagamy naszym klientom chronić się przed zalaniem. Dzięki systemowi wykrywania stref mokrych Tollco zawsze
możesz czuć się bezpiecznie.
Masz pytania lub chcesz wiedzieć, jak najlepiej chronić siebie i swój
majątek przed zalaniem?
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