
NGL Vatten- & energiteknik AB 
Vimarka Södergården 1
585 92 LINKÖPING

Tel +46 13 592 54 
info@nglteknik.se 
www.nglteknik.se

NGL-duschar 
(vattenbesparande hand- & takduschar)

Spardusch med ejektorverkan 
NGL-311, vit
Duschslang, lågflödes, 
NGL-115E, vit, 1,7 m 
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes, 
NGL-130UV, vit, 1,7 m

Våra hand- och takduschar ger en mycket behaglig stråle, 
samtidigt som de minskar vattenmängden med upp till 
50 procent jämfört med moderna duschar. 
I duschar av äldre typ blir besparingen ännu större. 
Våra duschar har så fyllig stråle att det ej bildas aerosoler 
(vattendimma).

Duschslangarna är speciellt anpassade för våra duschar 
och tål högre tryck och värme än vanliga slangar. Självklart 
tillhandahåller vi all tänkbar extrautrustning, som 
väggfästen, duschstänger, stigrör m m.

Spardusch med ejektorverkan
NGL-412, krom 
PVC-fri duschslang, lågflöde 
NGL-131UV, silvergrå, 1,7 m 
*alt. Duschslang 
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m

Spardusch med ejektorverkan 
NGL-411, vit 
Duschslang, lågflödes, 
NGL-115E, vit, 1,7 m 
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes, 
NGL-130UV, vit, 1,7 m

Takdusch med ejektorverkan 
NGL-260R, krom, 
med flödesreglering 5-12 lit/min 
alt. NGL-260, krom, 
utan flödesreglering 

Duschset, NGL-1406/1 
Består av 412, 131UV, 406/1, 
tvålhylla, krom 
*tillval NGL-120E

Spardusch med ejektorverkan 
NGL-313, vit
PVC-fri duschslang, lågflödes, 
NGL-131UV, silvergrå, 1,7 m 
alt. Duschslang 
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m

Flödesreglerare till dusch 
NGL-109, krom, 
Reglerbar ventil 5-12 lit/min
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NGL-Sparstrålsamlare 

22/9 - kök - RSK 831 02 56 
9 l/min, inv gänga M22x1,0 

22/6 - tvättställ - NGL 110110 
6 l/min, inv gänga M22x1,0

För blandare/kranar i tvättställ och diskho använder vi 
sparstrålsamlare som ökar vattenhastigheten och blandar 
in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-50 procents 
mindre vattenflöde utan att de sköljande egen skaperna 
försämras. Vid sköljning med en modern köksblandare är 
ett vanligt flöde 6-10 liter per minut och med vår 
Sparlator 3-5 liter per minut. 
 
Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen 
känns rikligare och ymnigare 
 
Sparlatorernas högklassiga funktion i kombination med 
kulled upplevs direkt som en höjd standard, oavsett typ 
av blandare, ålder och fabrikat. 

24/9 - kök - RSK 831 02 57 
9 l/min, utv gänga M24x1,0 

24/6 - tvättställ - RSK 831 02 54 
6 l/min, utv gänga M24x1,0

02/15 - tvättstuga / storkök 
RSK 831 02 55 - 15 l/min, inv gänga 

02/9 - kök - RSK 831 02 62 
9 l/min, inv gänga M22x1,0 

02/6 - tvättställ - RSK 831 02 63 
6 l/min, inv gänga M22x1,0

NGL-Rostfria (blyfria kranar och armaturer) 

- Komplett armaturserie tillverkad i gjutet rostfritt stål. 
- Kranarna är blyfria och läcker inte bly ut i dricksvattnet.
- Sparar vatten och energi med våra unika strålsamlare.
- Bästa miljöklass i SundaHus miljödatabas (A-klass).
- Termostatblandarna är tryck- och temperaturstyrda.
- Svensk kvalité och design med 5 års garanti.

NGL-837 - kök - 
DM-ansl. ovan & under 
bänk, NGL 148 025

NGL-834 - kök - 
DM-ansl under bänk 
RSK 831 02 51 

NGL-842 - tvättställ 
RSK 834 02 62

NGL-841 - tvättställ 
RSK 834 02 61

NGL-851 - dusch 
RSK 834 00 09

NGL-861 - bad 
RSK 834 00 06

NGL-824 - duschset 
RSK 818 17 27

05/15 - tvättstuga / storkök 
RSK 831 02 65 - 15 l/min, utv gänga 

05/9 - kök - RSK 831 02 64 
9 l/min, utv gänga M24x1,0 

05/6 - tvättställ - RSK 831 02 53 
6 l/min, utv gänga M24x1,0


