1PRO vuotohälyttimen liikelahjapakkauksen esittely

vuoto- ja kosteushälytin

Yksi järkevimmistä liikelahjoista.
Jokainen arvostaa saamaansa
lahjaa, koska hän tarvitsee vuotohälyttimen kotiinsa tai yritykseensä.

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Tämä on yksi parhaimmista ja järkevimmistä liikelahjoista

Tyylikäs liikelahjapakkaus

Asiakkaat arvostavat ja muistavat tämän liikelahjan antajaa.
1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN ON JÄRKILAHJA, JOTA SAAJA ARVOSTAA
Jokainen henkilö, joka on saanut liikelahjaksi 1PRO -vuotohälyttimen, on arvostanut tätä lahjaa
ja muistanut hyvällä sen antajaa. Joskus aikoinaan noin kymmenen vuotta sitten, ennen kuin paloja savuvaroittimista tuli pakollinen jokaisessa asunnossa, palovaroitin oli järkevin ja arvostetuin liikelahja. Nyt sen on korvannut vuoto- ja kosteushälytin, jota monenkaan ihmisen ei ole tullut hankittua, koska ne eivät ole tulleet pakollisiksi, vielä.
SUOMESSA ON YLI PUOLI MILJOONA IHMISTÄ, JOILLA ON KOKEMUSTA VESIVAHINGOSTA
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 60.000 vesi- ja vuotovahinkoa, joista noin 38.000 menee vakuutusyhtiön korvauskäsittelyyn, josta osa kuluista korvataan. Loput 22.000 maksaa asukas tai omistaja.
Joka viikko tapahtuu siis lähes 1.150 vesi- tai vuotovahinkoa. Tämä koskettaa kymmenessä vuodessa
lähes 500.000 ihmistä suoraan ja kaikkineen Suomessa on lähes 2 miljoonaa ihmistä jotka ovat seuranneet kotona, mökillä, työssä, koulussa tai muualla vesivahinkoja. Siksi suurimmalla osalla ihmisistä
on henkilökohtainen kokemus tai tuttu, jolle on tapahtunut ikävä vuoto- tai vesivahinko.
1PRO Vuoto- ja kosteushälytin on järkevä liikelahja, koska se suojaa lahjan saajan kodin,
mökin tai hänen yrityksensä. Jokainen sen saanut arvostaa lahjaa, joka suojaa hänelle kalleinta
ja tärkeintä, eli kotia, mökkiä tai yritystä. Nämä ovat usein myös lahjan saajan suurimpia henkilökohtaisia investointeja.

TYYLIKÄS, EDULLINEN JA KIERRÄTETTÄVÄ HOPEAN VÄRINEN LAHJAPAKKAUS
Olemme tehneet 1PRO Vuoto- ja kosteushälyttimelle nk. VIP -asiakaslahja pakkauksen, joka on
suunniteltu henkilökohtaisesti annettavaksi ja joka sopii erinomaiseksi B to B (Business to Business)
-yrityslahjaksi. Pakkaus on tyylikäs hopean värinen, ilman mitään logoja tai painatuksia. Pahvinen
pakkaus on kierrätettävä.
Kun pakkauksen avaa, sen sisällä on erillinen ”välikansi”, johon yrityksenne voi laittaa esimerkiksi
yhtiön logopaperille printatun saatekirjeen. Tämän välikannen alla on sitten tuote suomenkielisellä Blister -pakkauksella, jossa on selkeät asennus- ja käyttöohjeet. Katso seuraavalla sivulla olevaa
VIP -pakkauksen kuvaa, sekä esimerkkiä, jollainen yrityksenne logopaperille tulostetun saatekirjeen
teksti voisi olla.

1PRO vuotohälyttimen liikelahjapakkauksen esittely

45 mm

360 mm
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TYYLIKÄS
LIIKELAHJAPAKKAUS
Tässä kuva 1PRO Vuoto- ja kosteushälyttimen
tyylikkäästä hopean värisestä ja kierrätettävästä
pahvista tehdystä liikelahjapakkauksesta, jonka
yrityksenne voi antaa asiakkaillenne liikelahjana.
Lahjapakkauksessa ei ole mitään logoja tai
painatusta. Yrityksenne voi personoida
pakkauksen tarralla, tai laittaa kannen
sisäpuolelle tulevan, yhtiönne logolla
printatun saatekirjeen.
Pakkauksen koko on vain hieman
isompi kuin A4 -kokoinen paperi.
Mitat:
leveys
syvyys
paksuus

360 mm
240 mm
45 mm

Sisällä laatikossa on suomenkielinen 1PRO
vuoto- ja kosteushälytin blisterpakkaus,
jossa on hyvät asennus- ja käyttöohjeet.
Laitteen osaa asentaa lähes jokainen.

Hopeisen pahvipakkauksen
hinta vain alk. 2.45€ alv. 0%

Idea pakkaukseen tulevan saatekirjeen tekstistä

Me välitämme ja tahdomme antaa Sinulle lisäturvaa,
Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 60.000 erilaista vuotovahinkoa. Ylivoimaisesti
suurin äkillisten vuotojen aiheuttaja on astianpesukoneen tai astianpesulavuaarin
putkiston vuodot, jotka tapahtuvat yleensä yllättäen tai hitaasti keittiökaapiston alle.
Vesivuodot ja niiden vahingot aiheuttavat lähes aina todella suuria mullistuksia perheen tai yrityksen päiväruutiineihin, kun remontti- ja muuttoprojektit alkavat. Vesivahinkojen korjaaminen on todella hidasta ja työlästä.
Usein kaapistojen, lattian sekä seinien purkamisen organisointi ja työtekijöiden löytäminen vie paljon aikaa. Poikkeuksetta myös kuivatukseen menee useita viikkoja.
Remonttimiehet pääsevät aloittamaan työt vasta kuivatuksen ja homeenpoiston päätyttyä. Kokonaisaika, jonka perhe tai yritys joutuu olemaan vuoto- ja kosteusremontin
alta ”evakossa”, on usein kaksi tai kolme kuukautta. Tästä koituu aina valtavasti turhaa
ylimääräistä työtä, kuluja sekä taloudellisia menetyksiä.
Pahin tilanne syntyy, kun astianpesukoneen poistoputki tai viemäriputkisto on vuotanut pidempiä aikoja orgaanista likavettä keittiökaapiston alle, aiheuttaen laajaa homekasvustoa, josta asukkaat saavat allergisia sairauksia. Joskus vain muutaman viikon
jatkuva altistuminen homeelle voi laukaista lopun elämää kestävän astman, yliherkkyyden tai vakavan hengitystiesairauden. Varsinkin lapset ja vanhukset ovat riskiryhmä.
Koska välitämme ja tahdomme huolehtia Sinusta, toivomme, että Sinä kiinnität tämän
helposti asennettavan 1PRO vesivuoto - ja kosteushälyttimen kotisi tai yhtiösi astianpesukoneen ja tiskiallaskaapiston läheisyyteen. Näin voit välttää tämän karmean kokemuksen, jonka kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat kärsimään vuosittain. Nyt Sinulla
on siis mahdollisuus olla ennaltaviisas ja suojata kotisi tai yrityksesi.
Päätä, onko kotonasi tai yhtiössäsi, remonttimiehet vai Sinä ?

Turvallisuusterveisin,

YRITYKSESI LOGO

1PRO vuotohälyttimen suomenkielinen blister -pakkaus
Etupuoli

Mitä jos Sinun kotonasi tapahtuisi vakava vesivuoto tai kosteusvahinko?
Joutuisit todennäköisesti muuttamaan pois moneksi viikoksi, kun asuntoasi remontoidaan. Ei kannata ottaa tätä riskiä. Ole nyt ennaltaviisas
ja hanki vuotohälytin ennen ensimmäistä vahinkoa, ettei tarvitse katua.

vuoto- ja kosteushälytin

V U O TO - J A
KO S T E U S H Ä LY T I N
Käyttökohteita:
Astianpesukone
Lämminvesivaraaja
Vesimittari- ja vesiputkisto
Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
Sekä muut vuoto- ja kosteus riskikohteet

Sähkönumero: 71 660 10

Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V paristolla
tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on piezosireeni sekä alhaisen pariston jännitteen varoitus.
Myös liitäntä murtohälyttimelle. Helppo ja nopea
”tee-se-itse” asennettava , jopa ilman työkaluja.

Katso lisää: www.one-pro.fi

tai www.vesivuoto.fi

1PRO vuotohälyttimen suomenkielinen blister -pakkaus
Takapuoli

VESIVAHINGOT OVAT TODELLA HANKALIA
Kosteus- ja vesivahingot tuottavat lähes aina suuria vahinkoja, kustannuksia
sekä todella paljon harmia kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Usein myös
kiinteistön arvo saattaa laskea. Vesivahingon kuivattamiseen ja korjaamiseen
voi kulua useita viikkoja tai kuukausia.

HETI !
HANKI ltaviisas
Ole ennakohteisiin
ja hanki vuotoriski.
joissa on

VESIVAHINGOISTA VOI TULLA TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA
Pahimmillaan salakavala vuoto aiheuttaa home- ja kosteusvaurioita, joista voi
aiheutua vakavia terveydellisiä ongelmia. Home- ja itiökasvusto kasvaa jo muutamassa viikossa huoneistoon aiheuttaen huonovointisuutta, allergiaa, astmaa...
Jopa pysyviä sairauksia.

VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT
Vesivuoto ja kosteusvauriot aiheuttavat suuria kustannuksia omistajalleen sekä
vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt, taloyhtiöt sekä alan ammattilaiset suosittelevat
vuoto- ja kosteushälyttimien asentamista. Huomioi, että useat vakuutusyhtiöt antavat maksuetuja. Taloyhtiöissä vuotohälytin kannattaa asentaa jokaiseen asuntoon
riskin minimoimiseksi. Kustannus on vain noin 1€ per/kk 5 vuoden kuoletusajalla.

HELPPO ASENTAA JA KÄYTTÄÄ MUKANA OLEVILLA OHJEILLA
1PRO vuoto- ja kosteushälytin on todella helppo ja nopea asentaa. Sen asennus
ei vaadi edes työkaluja. Mukana on yksityiskohtainen asennusohje. Keskusyksikön
ja tunnistimen kiinnitys tapahtuu kaksipuoleisella teipillä tai ruuveilla. Laite toimii 9 V
paristolla ja siksi se on turvallinen. Laitteen käyttö on todella helppoa ja vaivatonta.

vuoto- ja kosteushälytin

Vuoto- ja kosteushälytin on paristoilla toimiva
itsenäinen hälytinlaite joka täyttää myös
ankarimmat ammattilaisvaatimukset jos se
halutaan liittää osaksi laajempaa kodinturva
ja hälytinjärjestelmää.

On / Off-kytkin
Vuoto- ja kosteustunnistin 20cm, lisäv. 40cm
Helppo paristonvaihto
Pariston vaihdon muistutus
Helppo asentaa ja käyttää
Testauspainike
9V paristo ja 12V DC käyttömahdollisuus
Ulostulot esim. robottipuhelimelle
Sisäänrakennettu tehokas sireeeni
2 vuoden takuu

TAKUU

2

VUOTTA

Laiteversio No.4

Sähkönumero: 71 660 10

Tekniset tiedot:

Jännite.......................9V ja 12V DC jännite
Virrankulutus...0,75mA Standby, 64mA Hälytys
Pariston kesto..................................min.1 Vuosi
Hälytysrele..................NC/NO12V 500mA
Sireeni......................................................90dB
Mitat..................................................62x82x24

www.one-pro.fi
vuoto- ja kosteushälytin

Katso lisää:
www.one-pro.fi tai www.vesivuoto.fi
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Asennus- ja käyttöohje

ROHS

