
Smartloc

Made in 
FINLAND

Uusi älykäs
keittiövesilukko
• Tyylikäs muotoilu
• Helppo asennus
• Tilaa säästävät ratkaisut
• Edistyksellinen tekniikka



Smartloc

Poistoputkenpidike
Pidikkeiden avulla putkisto 
saadaan kiinnitettyä kaapis-
toon tukevasti ja tilaa säästävästi.

Smartloc on edistyksellisellä tekniikalla va-
rustettu keittiövesilukko. Ovaalinmuotoinen 
sileä putki parantaa vesivirtausta ja estää 
lian tarttumista. 

Smartloc on helppo asentaa ja puhdistus on-
nistuu ilman erikoistyökaluja. Vesilukko on 
kiinnitettävissä suoraan keittiökaapistoon. 

Erilaiset sihtimuodot varmistavat, että vesi-
lukko sopii useisiin eri allastyyleihin. 

Ovaalimuotoiset putket
Ovaalinmuotoiset putket ovat luja-
rakenteisia ja takaavat 25% paremman 
vesivirtauksen kuin standardissa EN 274 
vaaditaan.

K E I T T I Ö V E S I LU K KO

Kätevä tyhjennystulppa
Vesilukon puhdistus onnistuu helposti käsin avattavan 
tyhjennystulpan kautta. Tulpan avaamiseen ei tarvita 
lainkaan työkaluja.

Teleskooppinen säädettävyys
Vesilukko on helposti säädettävissä sivu- ja pystysuunnassa. 
Kaksialtaisessa mallissa säästetään tilaa asentamalla putket 
samalle tasolle.

Taipuisa poistoputki
Joustava putki helpottaa vesilukon 
asennusta.

Asennustyökalun pidike 
Asennustyökalu pysyy tallessa sille varatulla
paikalla. Työkalulla sihti kiristetään paikoilleen 
ilman erikoistyökalua.

Kiinnitys 
kaapistoon
Kiinnityspisteiden avulla 
koko vesilukko saadaan 
kiinnitettyä kaapistoon tilaa 
säästävästi ja tukevasti.

Ylivuotoputki
Sileäpintainen ylivuotoputki estää lian 
tarttumisen ja parantaa vesivirtausta.

Helppokäyttöinen 
pikaliitin
Pikaliittimällä napsau-
tat 1-altaisen mallin 
2-altaiseksi helposti ja 
nopeasti.

Tyylikäs muotoilu
Erilaiset sihtimuodot varmistavat, 
että vesilukko sopii useisiin eri 
allastyyleihin. 

Kestävät tiivisteet
2K-ruiskuvalutekniikalla 
valmistettu tiiviste on kestävä 
ja taatusti tiivis.

Kodinkoneliitännät
ø 19-21 mm kodinkoneliitännät 
mahdollistavat koneiden 
liittämisen vesilukkoon.

Poistoputken adapteri
Adapteri 40/50 mm viemäriputkille. 

Uppokantainen 
kuusiokoloruuvi
Sihdin kiinnitys tapahtuu 
uppokantaisella kuusio-
koloruuvilla, joka soveltuu 
sekä teräs-, että kompo-
siittialtaille.

MagneticCover yhteensopiva
Sihdit ovat yhteensopivia tyylikkään  
Prevexin MagneticCoverin kanssa.

Lisäkodinkoneliitäntä 
1-altaiselle vesilukolle.
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Uudistunut muotoilu
 • Sihtien tyyliä voidaan kustomoida erilaisilla kansilla  
    ja rei’itystyyleillä sekä muokkaamalla kupin syvyyttä. 
 • Erilaiset sihtimuodot varmistavat, että vesilukko sopii 
     useisiin eri allastyyleihin. 
 • Sihdin kiinnitys tapahtuu uppokantaisella kuusiokolo    
     ruuvilla, joka soveltuu sekä teräs-, että komposiittialtaille.

Tilaa säästävät ratkaisut
 • Vesilukko on helposti säädettävissä sivu- ja pysty- 
   suunnassa. Kaksialtaisessa mallissa säästetään tilaa  
   asentamalla putket samalle tasolle.
 • Kiinnityspisteen ja poistoputkenpidikkeiden avulla 
     koko vesilukko saadaan kiinnitettyä kaapistoon tilaa 
     säästävästi ja jämäkästi.

Asentamisen helppous
 • Pikaliitin mahdollistaa kaksialtaisen vesilukkomallin 
      nopean ja helpon asennuksen.
 • Asennustyökalu pysyy tallessa sille varatulla pai-
     kalla. Työkalulla sihti kiristetään paikoilleen ilman 
   erikoistyökalua.
 • Joustava putki helpottaa vesilukon asennusta.

Edistyksellinen tekniikka
 • Ovaalinmuotoiset putket ovat lujarakenteisia ja 
     takaavat entistä paremman vesivirtauksen.
 • Vesilukon puhdistus onnistuu helposti käsin avat-
     tavan tyhjennystulpan kautta. Tulpan avaamiseen 
    ei tarvita lainkaan työkaluja. 
 • Sileäpintainen ylivuotoputki estää lian tarttumisen ja  
   parantaa vesivirtausta.
 • 2K-ruiskuvalutekniikalla valmistettu tiiviste on 
   kestävä ja taatusti tiivis.

1-altainen, 114 mm koripohja-
venttiili, kauko-ohjattu

2- altainen, 114 mm koripohja-
venttiilit, kauko-ohjattu

1-altainen, mutterikiinnitys 1½”

2-altainen, mutterikiinnitys 1½” 

1-altainen, 114 mm koripohja-
venttiili

2- altainen, 114 mm koripohjaventtiilit2- altainen, 114 mm koripohjaventtiilit
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