
HL400ECO
функционалност + изисканост

HL сифони за перални и cъдомиячни машини

® Специалистът за сифони за 
перални и съдомиячни машини

хигиенично – иновационно – сигурно

НОВО В ПРОГРАМАТА

напълно според тенденцията: 
стандартизирани + надеждни

HL405ECO
хигиенично + елегантно, с вход за пълнене



• Розетка от  
 неръждаема  
 полирана стомана
• Хромирани  
 видими части
• Монтажна пета за  
 коленете на захранващата вода
• Защитна монтажна капачка
• Монтажна тапа за

чистата вода HL405ECO HL400

• Розетка от неръждаема 
 полирана стомана
• Хромирани видими части
• Монтажна пета с конзолна 
 кутия за ел. контакт
• Колена за чистата вода-месингови
• Патентована шумоизолация
• Монтажна тапа за чистата 
 водаHL405

HL406E

• Монтажна тапа 
 за чистата вода
• Розетка от неръждаема 
 полирана стомана
• Хромирани видими части
• Кран с възвратна клапа и    
 обезвъздушител
• Патентована шумоизолация
• Монтажна пета
• Колена за чистата  
 вода-месингови HL406

• Розетка от неръждаема 
 полирана стомана
• Монтажна пета
• Колена за чистата вода-месингови
• Патентована шумоизолация
• Монтажна тапа за  
 чистата вода HL405E
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• Двойна връзка за 2 устройства (напр. 
 пералня и съдомиячна машина) с   
 вградени възвратни клапи HL2

HL400ECO

• Елегантен
• Изгодна цена
• Видими части - бели
• Отвори за закрепване
• Защитна монтажна  
 капачка

Не се учудвайте повече – сифоните за перал-
ни и съдомиячни машини от HL са навлезли от-
давна в Европа и можете да ги срещнете като 
част от модерните инсталационни системи. Те 
могат да се намерят в различни изпълнения: 
със захранване на пералнята с чиста вода 
или захранване с ток, луксозни или на изгодна 
цена. Общото при всички е хигиеничния воден 
затвор, нормирани са по евро-стандартите, а 
високата им сигурност е гарантирана. Допъл-
нително е извършена и проверка за непропуск-
ливост на 100% контрол в заводски условия. 
Така всяко домакинство получава и надежд-
на защита. Всички модели са пригодени и за 
канализация с РЕ -канални тръби чрез челно 
заваряване.

HOBO

• Розетка от 
 неръждаема 
 полирана стомана с 
 отвор за електро-контакт
• Хромирани видими части
• Кран с възвратна клапа и обезвъздушител
• Монтажна пета с конзолна кутия за ел. контакт
• Колена за чистата вода-месингови
• Патентована шумоизолация
• Монтажна тапа за чистата вода

HOBO

• Класически
• Розетка от неръждаема  
 полирана стомана
• Отвори за закрепване
• Патентована шумоизолация
• Видими части – бели
• Ревизионен отвор
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®
HL се грижи за доброто оттичане


