Zamontuj niezawodny pomporozdrabniacz
Wilo a wolny czas spędź tak, jak lubisz!

W każdym opakowaniu promocyjnym torba sportowa 4F w PREZENCIE

Wilo-HiSewlift
Odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków sanitarnych.

W pełni automatyczne urządzenia, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzania ścieków
sanitarnych z pojedynczych toalet, wody odpływowej z umywalek, kabin prysznicowych lub bidetów.
Jego kompaktowa budowa oraz 3 wersje wykonania pozwalają na montaż bezpośrednio za toaletą
bądź podtynkowo.

Dwa lata opieki serwisu Wilo w domu Klienta GRATIS:
●

●

●

Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji to nie trzeba opróżniać, wymontowywać i wysyłać
go do naprawy. Wszelkie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe, odbędą się w domu Klienta
bez dodatkowych kosztów. Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się w ciągu 48 godzin
od wezwania za pośrednictwem formularza serwisowego.
Gdy urządzenie zapcha się czy popsuje z winy niewłaściwego użytkowaniaw okresie 2 lat od daty
zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczyści i naprawi urządzenie w domu Klienta bezpłatnie.
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza serwisowego.
Jeśli Klient zażyczy sobie przeglądu i konserwacji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis
Wilo dokona niezbędnych czynności w domu Klienta bezpłatnie. Zgłoszenia za pośrednictwem
formularza serwisowego.

Koszty dojazdu na terenie Polski do domu Klienta w ramach pakietu „Darmowa 2-letnia opieka
autoryzowanego serwisu w domu Klienta” pokrywa Wilo Polska.

Cechy szczególne i zalety produktu

●

●

●
●
●
●

Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja oraz szeroki zakres zastosowań do montażu bezpośrednio
za misą ustępową (wersja 3-15 oraz 3-35) lub podtynkowo (wersja 3-I35).
Hermetyczna budowa gwarantuje cichą pracę (<57 dB), a zintegrowany filtr z węglem aktywnym
zapewniają zabezpieczenie przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów.
W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane wraz z elementami montażowymi.
Pokrywa rewizyjna pozwalająca na usunięcie awarii bez konieczności demontażu całego agregatu.
Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym.
Dopuszczalny zakres temp. medium +5...+35°C

Nazwa pompy

Nr kat.

Dopływy

HiSewlift 3-15

4191675

1 + WC

HiSewlift 3-I15

4191674

3 + WC

HiSewlift 3-35

4191677

3 + WC

PORADNIK: Jak zrobić łazienkę w piwnicy niezależnie od kanalizacji? Wilo-HiSewlift & HiDrainlift

Promocja trwa do wyczerpania zapasów promocyjnych.
Produkty objęte promocją:
●
●

HiSewlift 3-l35 (4191674)
HiSewlift 3-15 (4191675)

●

HiSewlift 3-35 (4191677).

KONTAKT

Wilo
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