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LK Systems tuo markkinoille uuden
PushFit-tuotesarjan, joka sopii sekä PE-Xettä PAL-putkille
LK Systems tuo markkinoille uuden PushFit AX-tuotesarjan. Uudessa
tuotesarjassa on esiasennettu tukiholkki ja se sopii sekä PE-X- että PAL
Universal -putkille.
Uudessa tuotesarjassa liitinrungossa on merkintä “PushFit AX”. Putki on
viistettävä leikkauspinnan sisäreunasta, sekä kalibroitava ennen asennusta.
PushFit-järjestelmässä on laaja liitinvalikoima putkidimensioille 16-25 mm ja
lisäksi siihen kuuluu esivalmistettu asennuskaappi, sekä hanakulmarasioita

PushFit-liitännällä. Uuteen PushFit-tuotesarjaan kuuluu myös Smart Tool
Push AX -työkalu.
- Olemme myös laatineet taulukon uusista tuotteista, jonka avulla uuden
tuotteen voi helposti löytää vanhan tuotenumeron perusteella, sillä vanha
PushFit-tuotesarja ei ole yhteensopiva PAL-putkien kanssa, sanoo Roger
Persson, LK Systemsin markkinointipäällikkö.
Uusi PushFit-tuotesarja tuodaan nyt markkinoille Ruotsissa ja Suomessa ja
Norjassa se on saatavilla syksyllä. Uutta PushFit-järjestelmää kehitetään koko
ajan ja valikoimaa laajennetaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden
mukaan. Lisätietoja saa paikalliselta LK-edustajalta tai myyntipisteestä.
Lisätietoja antaa:
Jens Nurmi, Toimitusjohtaja, LK Systems Oy
Sähköposti: jens.nurmi@lksystems.fiPuhelin: +358 44 715 05 70
Helpompi ja älykkäämpi arki
Helpompi, älykkäämpi ja kestävä – LK:lla me lähdemme aina siitä, että on
olemassa parempi tapa tehdä asioita. Kaikessa mitä teemme suosimme
innovaatiota paikalleen jäämisen sijaan ja selkeyttä monimutkaisuuden
sijaan. Tällä vakaumuksella me LK:lla kehitämme älykkäitä tuotteita ja
järjestelmäratkaisuja lämpö-, vesi- ja saniteettijärjestelmiä varten.
LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämpö- ja
käyttövesijärjestelmäratkaisuiden toimittaja. Meidän järjestelmämme ovat
helppoja asentaa ja teemme esivalmistuslaitoksessamme myös räätälöityjä
järjestelmiä, jotka helpottavat asennusta entisestään. Ideasta valmiiseen
tuotteeseen ‒ meiltä saat parhaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa.
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