
Ett vattenlås som är både 
snyggt och lätt att rengöra

Prevex® EasyClean™
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Lyft upp vatten-
låset från botten-
ventilen.

Skölj under  
rinnande vatten.

Sätt tillbaka  
vattenlåset.

Rengör vattenlåset  
på bara 20 sekunder!
Det här vattenlåset är otroligt enkelt 
att rensa eftersom du inte behöver 
skruva loss det under handfatet.

Prevex® EasyClean™

En patenterad lösning  
för snabb rensning
Traditionellt har det inte varit en särskilt angenäm uppgift att rengöra 
ett vattenlås. Men med Prevex patenterade vattenlås EasyClean går 
rengöringen som en dans.

EasyClean kan enkelt lyftas upp ur handfatet utan att du behöver skruva 
lös det. Speciellt sjukhus, hotell och hem som värdesätter hygien drar 
nytta av den här innovationen.

Tack vare EasyClean behöver du inte 
längre giftiga kemikalier, hinkar och trasor 
för att rengöra vattenlåset. Dessutom har 
du en bekväm arbetsposition.

EasyClean går att justera på höjden och 
kan monteras både med vägg- och golv-
anslutning. Det passar en stor mängd 
olika handfat.

Justerbart

Bra arbetsmiljö

EasyClean minskar risken för läckage och 
vattenskador, då vattenlåset inte behöver 
skruvas loss och sättas tillbaka varje gång 
det rengörs.

Klart på 20 sekunder – så snabbt har du 
aldrig tidigare rengjort ett vattenlås. Dessu-
tom behöver du  inget specialverktyg.

Minimerade risker

Lätt rengöring

Alla våra produkter uppfyller den europeiska EN-274-standarden. Planerade och tillverkade i Finland.
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Easy Clean 40 popupNo
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23.06.2020 mb
New type New version Old versionX

Passar till lavoarer med 
en tjocklek mellan 35-55 
mm och med integrerat 

överflöde.

Reglerbar höjd 
mellan 120 och 170 

mm.

EasyClean är inte utrustad med tvättmaskinsanslutning.

Adapter

Tack vare adaptern kan 
vattenlåset anpassas  
för rör på 32 mm.

EasyClean 
reservdelar
  
Öppen sil
Öppen sil i rostfritt stål, som 
innehåller vattenlåsdelen.

Tack vare ett flexibelt 
bräddavlopssrör på 
180-570 mm passar 
EasyClean många olika 
tvättställ. Det finns 
också många accessar-
er för bräddavloppet.

Bräddavloppsset

Flexible pipe
Ø 32 mm

L-pipe
Ø 32 and 40 mm 

S-pipe
Ø 32 or 40 mm 

Tillgängligt i två olika  
versioner för antingen  
golv- eller väggmontage.

Golv- eller väggmontage

EasyClean distansring
Med distansringen passar 
EasyClean ihop med 
tvättställ av tjockleken  
1-5 mm och 10-30 mm.

Färgade accessoarer  
för trendiga badrum

Våra kit innehåller popup-propp och 
bottenventil i enhetlig färgskala.  

Black matte

Copper Gold

Gun metal

Tekniska specifikationer



sales@prevex.com  
www.prevex.com

Oy Prevex Ab, 
FI-66900 Nykarleby, Finland

Tel. +358 (0)6 781 8000


