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Високопроизводителен клапан 
MAGdrain V-5

Този странично отварящ се клапан за подови сифони ,
използва технология за уплътняване с променлива ос.
Освен отличните уплътнителни свойства има  голям 
дренажен обем, ефективно спира лошите миризми,
причинени от отлагането на мръсотия на дъното на 
сифоните. Трудно се замърсява, а когато това стане 
се почиства изключително лесно!



Технология на уплътняване 
с променлива ос

Технологията на затваряне с променлива ос е иновация в развитието 
на подовите сифони. Прилагането на тази технология придава на 
продукта отлични уплътняващи свойства и позволява  голям дренажен
обем - 30% по-голям от подобни продукти. Големият обем дренаж
ефективно предодвратява замърсявания отлагания и запушване.



MAGLEV Технология

Благодарение на технологията MAGLEV  и свойствата на 
материалите с вграден постоянен магнит MAGdrain V-5
клапанът работи с двустранно действаща магнитна сила за
предодвратяване на обратен поток на водата и проникването
на лоши миризми и насекоми.Тези свойства на клапана 
повишават значително неговата ефективност!



MAGdrain аксесоари

MAGdrain Ви предлага санитарно оборудване
с отлични качества, модерен дизайн и компактна
форма, която намира приложение в разнообразни
интериорни стилове.Със своя  ултратънък дизайн
- само 18 мм, клапанът може да намери приложение 
и при други модели линейни сифони.



Бързо разглобяема конструкция

MAGdrain използва структура за бързо разглобяване,
която е удобна за мотаж и демонтаж на клапана.
Клиентите могат лесно да премахнат клапана от 
подовия сифон за почистване от мръсотия, проверка 
и поддръжка или подмяна  за да осигурят нормалното
оттичане на водата! 



PPS - материал 

MAGdrain използва  в своето високо ефективно
производство PPS - нано материал, устойчив на
стареене, който има стабилни свойства, силна
устойчивост на замърсяване и бактерии и дълъг
експлоатационен живот. Това допринася за 
забавяне на стареенето и корозията на гумените 
материали причинени от продължителната
употреба, което може да намали свойствата на 
затваряне и дренаж. Също така ефективно 
предодвратява проникването на лоша миризма
от подовия сифон по време на употреба и 
оптимизира домашната среда и изживяването
на своите клиенти!
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