
Vieser One ekstra lavt gulvsluk DN 50 1x32

““Har du
noen gang lurt på 

hva som 
passer i 69 mm”?”



Et av markedets laveste gulvsluk

Det ekstra lavtbyggende Vieser One-gulvsluket er blandt de laveste gulvsluk 
på markedet, med gjennomstrømming på 1,2 l/s. Den lavtbyggende 
konstruksjonen gir merkbare fordeler såvel ved rehabilitering som i nybygg.

Takket være den effektive gjennomstrømmingen kan sluket anvendes både 
sammen med dusj og badekar, og sluket er kompatibel med alle Vieser-
slukrister og forhøyningsringer.

Teknisk overlegenhet:

• Gjennomstrømming 1,2 l/s
• Høyde 69 mm
• Monteringsdimensjon DN50
• Sideutløp 1 x DN32
• Rask og sikkert å montere
• Typegodkjent

Vieser One med sideuttak DN50 1x32 ekstra lavt

Lav bygning, høy strømming
69mm, kapasitet 1,2 l/s



Vannlås basert på membranteknikk

Vannlåsfunksjonen er basert på innovativ membranteknikk. Den tradisjonelle 
vannbeholderen er erstattet med en lufttett membranvannlås som åpnes når 
vannet renner inn og lukkes når vannet avtar. 

Membranvannlåsen av silikongummi har lang levetid, og er funksjonssikkert 
ved ulike temperaturer og forhold.

Flyt og sinnsro:

• Effektiv gjennomstrømmingskapasitet
• Holdbar og med lang levetid
• Funksjonssikkert
• Hindrer at avløpsgasser siver inn

Effektiv gjennomstrømmingskapasitet

Innovativ 
vannlås med 
membranteknikk

Hygienisk og stille 

Membranvannlåsen i vårt ekstra lave gulvsluk er veldig hygienisk fordi det ikke samler seg skitt i det. Skitten 
skylles av med vannet. Om nødvendig kan vannlåsen tas av og fjernes.

En membranvannlås er mer stillegående og perfekt for bygninger som har hatt problemer med uttørkede 
vannlåser.

Bekymringsfritt i hverdagen

• Langt rengjøringsintervall
• Enkel å rengjøre Hygienisk og stille

1
Sluket i basistilstand. 
Membranvannlåsen

Hvordan membranvannlåsen fungerer

2
Når vannet renner inn i sluket 
åpnes membranvannlåsen og 
vannet renner

3
Når det ikke renner vann, lukkes
membranvannlåsen tett slik at avløpsgasser 



Vieser One DN50 1x32 
ekstra lavt

Vieser One med sideuttak DN50 1x32 
ekstra lavt

VIESER NR. NRF
6004531 3410989
MENGDER

Stk./eske: 10
Stk./palle: 120
KAPASITET 
1,2 l/s

PAKKEN INNEHOLDER:
gulv sluk, beskyttelsesdeksel, vannlås, pakning, skrudd 
klemring, rund rist og skjæreverktøy. 
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Vieser 6004512
Nimike

Suun.

Piir.nro

Vieser Extramatala kaivo DN 50-32

126952

24.09.2020 VR LVI nro

3317307

Vieser - reservedeler

Støtteben for Vieser One ekstra lavt
(inkludert 3 stk støtteben) 

VIESER NR. NRF NR.

6006041  3411043
MENGDER

Stk./eske: 8
Stk./palle: 320

Membran vannlås for Vieser One ekstra 
lavt 

VIESER NR. NRF NR.

6005861  3411042
MENGDER

Stk./eske: 8
Stk./palle: 320
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