DLACZEGO ROZDRABNIACZ JEST POTRZEBNY
W MOJEJ DOMOWEJ KUCHNI ?
Dlatego, że rozdrabniacz pomaga:
1. likwidować odpadki organiczne w momencie ich powstawania
eliminując przynętę dla owadów, insektów i drobnoustrojów
2. poprawić higienę kuchni poprzez eliminację przykrych zapachów
związanych z rozkładem odpadków organicznych
3. zmniejszyć ilośc wynoszonych śmieci o 20 - 40%
4. zmniejszyć zapotrzebowanie na kuchenne środki czystości
5. jest przyjazny dla srodowiska a ponadto jest wygodny, dyskretny,
nowoczesny, modny, łatwy w instalacji i prosty w obsłudze

DLACZEGO MAM KUPIC ROZDRABNIACZ WŁAŚNIE
FIRMY INSINKERATOR A NIE INNEJ?
Dlatego, że firma

:

1. jest wynalazcą tej kategorii produktu
2. jest firmą innowacyjną i twórcą prostej, ciągle ulepszanej
konstrukcji (najnowsza seria EVO)
3. jest liderem światowego rynku, 75% wszystkich użytkowanych na
świecie rozdrabniaczy zostało wyprodukowanych przez firmę
InSinkErator
4. jest wytwórcą niezawodnego, o wysokim standardzie jakości produktu
produkuje całą gamę produktów – 5 modeli do wyboru
5. daje gwarancję na 2 - 6 lat w zależności od modelu
6. oferuje unikalne podwójne antywibracyjne rozwiązanie, redukujące
głośność o 60% (EVO200)
7. oferuje opatentowany i prosty system mocowania Quick Lock® jest
producentem zlokalizowanym w Racine / USA

WSZYSTKO TO WYRÓŻNIA TEN PRODUKT
W STOSUNKU DO PRODUKTOW INNYCH FIRM

PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Czy rozdrabniacze są bezpieczne w użyciu?
Tak. Nie posiadają noży ani ostrzy. Rozdrabnianie odbywa sie poprzez
proces rozbijania obrotowymi kułakami.
2. Czy rozdrabniacze są niezawodne w działaniu?
Tak. Prosta konstrukcja zapewnia niezawodność.
3. Czy rozdrabniacz wymaga konserwacji?
Nie, nie wymaga.
4. Czy montaż rozdrabniacza w kuchni jest łatwy?
Tak, montaż jest łatwy. Każdy hydraulik lub osoba posiadająca
podstawowe umiejętności manualne jest w stanie zamontować
rozdrabniacz zgodnie z instrukcją.
5. W jakich typach zlewozmywaków mogę zamontować rozdrabniacz?
We wszystkich zlewozmywakach o średnicy 89-101mm i grubości do
20mm. Dostępne są opcjonalnie adaptery, które umożliwiają montaż w
zlewozmywakach o średnicy 60mm i grubości do 44mm.
6. Czy zmywarka do naczyń utrudni montaż rozdrabniacza?
Nie. Rozdrabniacz zapewnia możliwość łatwego podłączenia do zmywarki.
7. Czy można używać rozdrabniacza w budynkach niepodłączonych do
kanalizacji miejskiej, posiadających własny zbiornik na ścieki (szambo)?
Tak, można bez problemu.
8. Czy rozdrabniacz powoduje uciążliwy hałas i wibrację?
Nie powoduje. Stopień wyciszenia rozdrabniacza zależy od modelu. Model
EVO200 oferuje najlepsze wyciszenie (- 60%). W modelach EVO100 i
EVO200 wibracja jest tłumiona poprzez unikalny amortyzator.
9. Jakie jest zużycie wody i prądu?
Według badań producenta na rynku amerykańskim, rozdrabniacze
używają mniej niż 1% poboru wody przez gospodarstwo domowe.
Średni koszt zużytej energii elektrycznej jest około 1,40 zł / miesiąc.
10. Gdzie się stosuje rozdrabniacze odpadków organicznych?
Modele 45, 55, 65, EVO100 i EVO200 mają zastosowanie w kuchniach
domowych. Model LC50 ma zastosowanie w tzw małej gastronomii.

