
All-in-one!

Byggprojekt på gång? Vill du spara tid och pengar?

Tulossa pian: Vieser          . Tee fiksusti.

Kontakta oss så berättar vi om hur ni kan spara både tid och pengar i ert 
nästa projekt. Nya Vieser One är framtagen för att eliminera tidskrävande 
moment vid montering, vilket bland annat belönades i tävlingen ”Red Dot 
Design Award”. Och vi pratar inte bara om smarta lösningar som integre- 
rade och justerbara ben samt integrerad skärmall. Men mer om det när  
vi hörs, ring eller mejla idag, annars kanske vi hinner före och ringer dig. 
För så kan det bli när man har mycket att berätta!

Integrerade ben
Det går snabbt att installera en  
Vieser One: benen är lätta att justera 
i höjdled vilket gör det enklare att 
få brunnen i våg. Kapa sedan den 
överskjutande delen av benen.

Integrerad skärmall
En smart lösning som gör att det  
går enkelt och snabbt att ta upp  
ett hål i tätskiktet. Skärmallen är  
dessutom ett smidigt hjälpmedel  
vid monteringen av klämringen.



För mer information och utbildning:  
Ola Westling 0730-55 65 00, ola.westling@serres.se | Richard Henriksson 0732-55 65 40, richard.henrikson@serres.se 

www.vieser.se

Nya Vieser One. Lite smartare, lite enklare.

Vieser One 75S
Utan  sidoinlopp
RSK: 7114128

Vieser One 75SI
Med 3 sidoinlopp 32/40 mm
RSK: 7114127

Vieser One 50SI
Med 3 sidoinlopp 32/40 mm
RSK: 7114126

Vieser One 40S - SPG
Med sidoutlopp 40
RSK: 7114149

Vieser One 75BI
Med 3 sidoinlopp 32/40 mm
RSK: 7114131

Vieser One 75SI 45 GR
Med 3 sidoinlopp 32/40 mm
RSK: 7114129

Vieser One 75S 45 GR
Utan inlopp
RSK: 7114130

Vieser  
förhöjningsring

Vieser brunnsmanschett Vieser klinkerram med sil
200x200

Vieser klinkerram med sil
160x160

Vieser silgaller
dy 150 mm

Vieser distansring
för runda silar

Vieser justerbar klinkerram
197x197

Vieser skärmall
RSK: 7133999

Vieser One vattenlås
Självstängande luktstopp
RSK: 7114160

Denna produkt är anpassad till 
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Serres Oy, Vieser Sweden garanterar 
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.


