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Högsta betyg på miljövänlig blandare!
FM Mattssons tvättställsblandare 9000E II stoltserar med klassificeringen A
när det gäller energisnålhet. Tack vare smarta funktioner kan blandaren dra
ner energi- och vattenförbrukning med upp till 50 procent.
I ett klassningssystem för blandare som utvecklats av bland andra
Energimyndigheten, hamnar tvättställsblandare 9000E II i klass A, den
absolut högsta klassen när det gäller energieffektivitet. Bara genom att byta
ut sin gamla kran mot 9000E II kan man sänka sin energianvändning och
vattenförbrukning med upp till 50 procent.
En av finesserna med 9000E II är att den är utrustad med en Ecostrålsamlare,
som begränsar maxflödet i kranen. Effekten är knappt märkbar, ändå sparar

man tusentals liter vatten tack vare den funktionen. Det blir heller inte
minsta dropp från kranen då den keramiska tätheten inte släpper igenom
något spill. En mjukstängning gör att kranen stängs med en aning
fördröjning, vilket är skonsamt för rören och ökar livslängden både på dem
och blandaren.
I och med att blandaren även har kallstart inprogrammerat blir det inget
onödigt slöseri på varmvatten. Sätter man på kranen i det vanligaste läget, då
den pekar rakt framåt, kommer det bara kallvatten. Man måste aktivt vrida
den åt vänster för att få varmvatten. Följden blir att inget varmvatten går till
spillo i onödan.
Helt enkelt en smart kran för både miljön och plånboken!
Bildtext: FM Mattssons tvättställsblandare 9000E II är placerad i klass A när det
gäller energisnålhet. Cirkapris 1 435 kr.

För ytterligare information kontakta
Ola Persson, 0250-59 64 10, ola.persson@ostnor.com
eller Paulina Schaber, 08-400 255 19, paulina@perpr.se

Redan 1865 grundades FM Mattsson av Frost Matts Mattsson, och har sedan
dess varit en föregångare för hela branschen. Till att börja med tillverkades
urverksdetaljer till Moraklockan, luskammar, pinglor, spännen och baksporrar.
År 1876 gjuter Frost Matts sina första fat- och pannmurskranar.
Idag, mer än 140 år senare, är FM Mattsson en av norra Europas största och
modernaste armaturfabriker. Närmare 600 000 kranar lämnar årligen fabriken
för att inreda kök och badrum världen över.
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