Kuinka kauan uskot lämmitysjärjestelmäsi kestävän?
Aluksi kaikki lämmitysjärjestelmät toimivat moitteettomasti ja kaikki paisuntaastiat vaikuttavat yhtä hyviltä. Valitettavasti paineistusjärjestelmien laatuerot
käyvät ilmi vasta sitten, kun on liian myöhäistä ja vaurioita on syntynyt kaikkialla
järjestelmässä.
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PIDEMPään!
Pneumatexin valmistamat Statico paisunta-astiat yksinkertaisesti kestävät kauemmin! Niiden
huoltovapaan rakenteen ansiosta lämmitysjärjestelmällä on paljon enemmän ongelmattomia
käyttövuosia. Pneumatex Staticon tasapainoinen hinta/laatusuhde luo lisäarvoa koko
lämmitysjärjestelmälle ja säästää paljon rahaa, aikaa ja vaivaa.
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Viivan alla: Pienemmät kustannukset!
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vesipohjaisessa keskuslämmitysjärjestelmässäsi
Kun lämmitysjärjestelmän vettä lämmitetään, se laajenee. Laajentunut vesi täytyy
johtaa paisunta-astiaan, jotta se voidaan palauttaa järjestelmään kun vesi jäähtyy.
Tällä tavoin järjestelmän paineet pysyvät hallinnassa.
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Ratkaisu: statico
Täysin suljettu järjestelmä, tunnettua ja tunnustettua sveitsiläistä laatua
Edut:
• Laajentunut vesi virtaa ilmatiiviiseen butyylikumista valmistettuun pussiin:
ei syöpymistä, ei paineen katoamista, kestää käyttöä
• Täydellinen luotettavuus ja pitkä huoltoikä
• Yksinkertainen asennus seinäkannakkeiden avulla
• Varmistaa koko lämmitysjärjestelmän jatkuvan optimaalisen toiminnan
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HAITAT:
• Hieman korkeammat hankintakustannukset – mutta parempi sijoitus pitkällä
aikavälillä
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