
Rostfria hydroforer
150, 300, 500
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En ren glädjekälla
Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller 
ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som 
avgör.
  Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent
vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet
till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.
  Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din
egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.
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Rostfria hydroforer
150, 300, 500

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Svensktillverkade hydroforer med spaltfria svetsar och dopp-
betade för att säkerställa högsta kvalité. Hydroforerna är 
godkända enligt EU-normer.

Rostfritt stål används överallt där man ställer stora krav på  hygien       
exempelvis inom sjukvård och livsmedelsindustrin. Själklart an-
vänder även du en rostfri hydrofor för hushållsvatten till dig och 
din familj. En rostfri hydrofor avger inga miljöfarliga ämnen, den 
är 100% smak- och luktfri. En rostfri hydrofor har i princip obe-
gränsad livslängd. Den är alltid fräsch och snygg, även om den 
står i fuktiga utrymmen. Den tar ej skada av kondens, mörknar ej, 
flagnar ej och har ingen plast-beläggning som lossnar. 
En hydrofor av rostfritt stål är en god investering. 
Den kostar obetydligt mer än en galvaniserad hydrofor.

Fördelar med rostfria hydroforerRostfria hydroforer

Produktegenskaper
•   Rostfria

•   Svensktillverkade

•   Hygieniska

•   Miljövänliga

•   Prisvärda

•   Dopp-betade

•   Produkten är CE-märkt

Volym
liter

Höjd
mm

Diameter
mm

Röranslutning
mm

Material

150 1225 450 R25 Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301

300 1400 550 R32 Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301

500 1700 650 R32 Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301

Max arbetstryck: 6 bar. Anslutning i botten: R25, nivårör + sidoplugg: R15.

Tillbehörssats

Vattenståndställ
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