TILASTOLLISTA FAKTAA: Vuoto- ja kosteusvahinko tapahtuu
noin 1.150 kertaa joka viikko. Onko Sinun tai Teidän yhtiön
asuntojen vuoro tänään, huomenna tai ensi viikolla?
Vältä tämä ikävä kokemus, joka tapahtuu Suomessa jollekin lähes 60.000 kertaa vuodessa. Vakava
vuoto- tai kosteusvahinko voi tapahtua pian myös Sinunkin kotona, mökillä tai yrityksessä. Ja usko,
että se tulee sekoittamaan elämäsi todella pitkäksi aikaa. Tiesitkö, jos vesivuoto on tapahtunut hitaasti,
unohduksesta tai huolimattomuudesta, silloin vakuutusyhtiö ei useinkaan korvaa vahinkoa vaan jopa
kaikki kustannukset voi tulla omistajalle tai taloyhtiölle. Kannattaa olla ennaltaviisas ja estää rahan
menetys sekä turvata terveellinen ja keskeytymätön asuminen.
KÄYTTÖKOHTEITA:

vuoto- ja kosteushälytin

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

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
Lämminvesivaraaja ja jätevesi-/öljysäiliö
Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet

Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V:n
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.

1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN

Vältä karmea kokemus. Vesivahingot ovat
salakavalia, vaikeita huomata ja aikaa vieviä
korjata. Pitkäaikainen vuoto aiheuttaa lähes
aina home- ja itiökasvua, joista saa usein
todella vakavia terveydellisiä ongelmia.
Sinä voit valita, kumpi on kotonasi.
Perheesi vai remonttimiehet.

Pakkaus sisältää hälyttimen keskusyksikön
ja 9V alkaalipariston, 20cm sensorin ja sille
200cm pitkän asennusjohdon, tarra tai ruuvi
kiinnitystarvikkeet, hyvät asennusohjeet.
Lisävarusteena saatavana 40cm sensori ja
200cm asennusjohto (kuvassa pidempi)

Katso lisää: www.vesivuoto.fi
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VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT.
Vakuutusyhtiöt suosittelevat 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen asentamista kaikkiin riskikohteisiin. Useat vakuutusyhtiöt
myöntävät erilaisia maksu- ja omavastuu etuja hankittuasi sekä asennettuasi
1PRO laitteen. Jotkut vakuutusyhtiöt antavat jopa -10% alennuksen koti-irtaimiston
vakuutuksesta sekä -5% alennuksen kiinteistövakuutuksesta jos koko taloyhtiö on teettänyt
1PRO riski- ja vuotokartoituksen sekä asennuttanut laitteen. Voit saada jopa 50% investointitukea 1PRO
turvatuotteen hankintaan. Nämä maksualennukset tuovat suuria säästöjä ja laite maksaa nopeasti itse itsensä.

