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•  Våra blandare är tillverkade i gjutet rostfritt stål och 
 läcker inte bly ut i dricksvattnet.

•  Sparar vatten och energi med våra unika strålsamlare.

•  Produkterna är bedömda i SundaHus miljödatabas.

•  Termostatblandarna är tryck- och temperaturstyrda.

•  Modern design och hög kvalité.

•  Alla blandare är certifierade av Sintef.

 
-bästa alternativet 
för både dig och miljön
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NGL Stainless - våra komponentpartners

Sento
Chassit i våra rostfria blandare är från Sento och är tillverkade i äkta rostfritt stål 304. 
Inte i förnicklad mässing eller i s.k. ”rostfri look” där det rostfria utseendet är påmålat över mässingen. 
Så gott som alla andra blandare och duschar på marknaden är ännu tillverkade av förnicklad mässing och 
plast. D.v.s. man har lagt på en blank (förkromad yta) över den gulaktiga mässingsmetallen eller plasten. 

 
Tätningar 
Alla blandare till kök och tvättställ har keramiska tätningar av Long Life typ. Keramiska Tridoun insatser från 
det Tyska CeramTec med dubbel miljö eko funktion. Insatserna är utrustade med varmvattenring med 5 
lägen där varmvattenmängden och temperaturen kan regleras genom att ringen vrids. 
Vattenflödet kan även justeras med en justerskruv på insatsen.

 
Termostatinsatser
Våra termostatinsatser kommer från Tyska Fluhs. Heter Thermostar 400 och är patenterade.
Temperaturspärr vid 38 grader Celsius. Är såväl tryck som temperaturstyrda. Att de reagerar på tryck är bra 
om man skulle råka ut för ett tryckfall av kallvatten på grund av att t.ex. några av dina grannar råkar spola 
samtidigt eller startar upp disk och tvättmaskiner. 
Våra Thermostar 400 termostatelement kalibrerar temperaturen blixtsnabbt. Om kallvattnet helt fallerar, 
stängs termostaten automatiskt av. Allt för din säkerhet och välbefinnande.
Detta är säkerhetsblandare i ordets rätta bemärkelse

Sparstrålsamlare 
Våra blandare är de enda på världsmarknaden som redan från fabrik är försedda med vår patenterade 
sparstrålsamlare. Självklart är även hylsan tillverkad i rostfritt stål. Tekniken bygger på att öka hastigheten  
på vattnet vilket medför att det med dessa produkter går att spara upp till 6 liter/min (0,1 l/s) i köks- och 
tvättställskranar samt duschar till högre komfort-, tryck-, skölj- och duschkänsla.

 
Anslutningar
Neoflex Softpex slang med stålspunnet hölje från  Neoperl Danmark.

Sundahus
Våra produkter finns upplagda och är granskade i SundaHus miljödatabas.
Sök på artikelnr: NGL831-849 (glöm ej att markera att du söker på Artikelnr)

	  

	  

	  

	  


