PUM Syfon umywalkowy
Oszczędza miejsce i zatrzymuje przykre zapachy

PUM – Purus Universal Membrane, to nowe
rewolucyjne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjny
syfon. PUM to specjalna membrana, wykonana z wysokiej
jakości tworzywa silikonowego odpornego na działanie
silnych związków chemicznych i wysokich temperatur.
Nowa technologia pozwala zaoszczędzić przestrzeń
pod umywalką, bez ograniczania przepustowości.
PUM skutecznie blokuje przykre zapachy, nie pozwala
na cofanie się wody, a dzięki przepływowi powietrza tylko
w jedną stronę, działa jak zawór napowietrzający.

PUM Syfon umywalkowy
Syfon umywalkowy o średnicy wyjścia Ø 40 mm można
łączyć z umywalkami i brodzikami wyposażonymi w wylot
gwintowany 1 ½" oraz 1 ¼".
Jest to najmniejszy syfon dostępny na rynku co sprawia,
że jego montaż pozwoli nam zaoszczędzić sporo
przestrzeni, którą zwykle zajmuje tradycyjny syfon.
Syfon umywalkowy PUM posiada wymienny wkład z membraną, ponadto jest dostępny w zestawie z rurą
typu „S” (32/40mm; L= 670 mm) lub giętką rurą karbowaną (32/40mm; L= 1000mm).

Nazwa

Wymiary

Przepustowość Symbol

1

PUM Syfon umywalkowy biały

G1 ¼” lub G1 ½” x 40mm

0,6 l/sek

807 54 09

2

PUM Syfon umywalkowy chrom

G1 ¼” lub G1 ½" x 40mm

0,6 l/sek

807 54 13

3

PUM Wkład z membraną

Ø 40 mm

4

PUM Zestaw typu „S” - biały

1 ¼” oraz 1 ½” x 40 mm

0,6 l/sek

807 55 28

5

PUM Zestaw typu „S” - chrom

1 ¼” oraz 1 ½” x 40 mm

0,6 l/sek

807 55 27

6

PUM Syfon umywalkowy - Zestaw

32 / 40 mm

0,6 l/sek

807 56 28
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Zawór
anty-zapachowy

PUM skutecznie blokuje
nieprzyjemne zapachy
z kanalizacji.

Oszczędność
przestrzeni

Nowa technologia
pozwala zaoszczędzić
przestrzeń.

Doskonała
przepustowość

PUM gwarantuje
wysoką przepustowość
wody.

Partner Handlowy:
W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów
Purus zastrzega sobie prawo do możliwości
wprowadzania zmian w ich konstrukcji i budowie
Więcej informacji na www.purus.se

Zawór
napowietrzający

Zawór zwrotny

PUM działa jako zawór
napowietrzający
wyrównując ciśnienie
w kanalizacji.

PUM nie pozwala
na cofanie się wody.

