Dit udendørs badeværelse
Brusere til haven - året rundt

Se vores forhandlere på

En vandhane
er ikke bare en
vandhane
Hvis du vil have en frostsikret udendørs vandpost eller udebruser, der kan give dig vand i
haven året rundt, skal du gå efter danske Eqi, der har udviklet et helt unikt design med en
patenteret, selvtømmende ventil

Der er en klar tendens til, at vi
bruger haven og udeområderne
mere og mere i disse år. Derfor
indretter flere og flere sig også med
de samme bekvemmeligheder som
inden døre, fx loungeområder, tæp
per, belysning – og faste vandhaner
og
udebrusere.
Frostsikre vandhaner fra Eqi
Men en vandhane er ikke bare en
vandhane, især ikke når den skal
kunne tåle at stå udendørs. Kvalite
ten skal være høj nok til at kunne
klare vind og vejr, og frem for alt
skal vandhanen være frostsikker,
så du ikke risikerer sprængninger
og brud på vandrørene, når vinteren
kommer. Det danske firma Eqi har
som nogen af de eneste udviklet en
serie frostsikre udendørs vandha
ner, der både kan monteres direkte i
husets ydervæg, og som en fritstå
ende vanhane. Hele hemmelighe
den bag frostsikker-

heden ligger i den patenterede ventil, som dels er placeret langt tilba
getrukket i røret, dels har en 3-vejs
selvtømmende glideventil, der be
virker, at intet vand lades tilbage i
røret mellem ventilen og udløbet så
der ikke er noget vand tilbage, der
kan fryse.
Danskproduceret kvalitet
Alle Eqis modeller fremstilles i rust
frit stål eller kobber og er så godt
som vedligeholdelsesfrie. De hol
der i mange år, og metallet patine
rer smukt med tiden. Bag både
designet og hele virksomheden står
Roland Thorsen, der igennem man
ge år har specialiseret sig i at de
signe og konstruere vandforsynin
ger til udendørs brug. Produkterne
ligger i den eksklusive ende af
spektret og designes, produceres og
samles her i Danmark.

Udebrusere er et hit
Ud over en vandhane vælger man
ge danskere også at installere en
udebruser, enten i sommerhuset
eller i haven. Og selvom den typisk
kun bruges i sommerhalvåret, er
det også her vigtigt, at den er frost
sikker og kan holde til at stå ude
hele året.
Udebruserne fra Eqi fås både som
fritstående og væghængte, begge
dele i et elegant, slankt design og i
samme materialer som vandhaner
ne.
Fra producentens side anbefaler
man, at både vandhaner og udebru
sere indkøbes og installeres af en
autoriseret vvs’er, men du er altid
velkommen til at ringe til Eqi og få
vejledning om de enkelte produk
ter.
Se mere på www.eqi.dk.

