Tollco System zabezpieczeń
w kuchni
Opis systemu
• Zamontuj podczas instalacji nowej kuchni.
• Pasuje do wszystkich kuchni.

Tworzy
wodoodporn
ą
powierzchn
ię
w kuchni.

Może być
montowane wraz z
wyłącznikiem wycieku
Tollco WaterFuse
PlugIn (patrz na
odwrocie).

Dobre zaplanowanie kuchni jest kluczem do uniknięcia szkód spowodowanych przez wodę. Ponieważ każda kuchnia jest inna, opracowaliśmy
zabezpieczenia podłóg i ochronę przeciw zalaniu,
które można dostosowywać i łączyć w zależności
od panujących warunków.
Po zamontowaniu kompletnego system zabezpieczeń zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym przez wodę już podczas montażu kuchni,
unikniesz nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek w przyszłości. System zabezpieczeń może
być otwarty, co oznacza, że wyciek wody może
wypłynąć na podłogę w kuchni, gdzie będzie
widoczny. Można również zdecydować się na
zamknięcie systemu, co oznacza, że wyciek wody
gromadzi się na zabezpieczeniu podłogi i nie jest
odprowadzany na podłogę kuchni. W tym
wypadku montowane jest zabezpieczenie podłogi
oraz bezpiecznik wody lub ochrona przeciwzalewowa z alarmem wodnym. Kuchnia jest miejscem
najbardziej narażonym na uszkodzenia spowodowane przez wodę. Dzięki naszemu systemowi
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zabezpieczeń możesz w łatwy sposób zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.
Zabezpieczenie podłogi Tollco pod zmywarkę/
pralkę oraz szafkę zlewozmywakową
Zmywarka i pralka - to typowe zagrożenia, które
mogą powodować szkody spowodowane przez
wyciek wody. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wodę w kuchni, zmywarka, pralka i
szafka zlewozmywakowa są umieszczone na osłonach podłogowych. W ten sposób unikniemy
uszkodzeń spowodowanych przez wyciek na tych
ukrytych powierzchniach. Oferujemy dwa różne
zabezpieczenia podłogi, które za pomocą zacisku
krawędzi mogą być montowane obok siebie.
Jedno zabezpieczenie służy do gromadzenia wody
z wycieku pod szafką zlewozmywakową. Drugie
zabezpieczenie jest przeznaczone pod zmywarkę/
pralkę oraz posiada wylot, przez który woda jest
odprowadzana z zabezpieczenia na podłogę i
wyciek staje się natychmiast widoczny.
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