
�� Üstün Mukavemet 

Geniş kenarlıklar ve oluklu yanları 
maksimum dayanıklılık ve sıkıştırma 
mukavemetini sağlar.

�� Sorunsuz Bakım 

Kürek erişim yuvalarıyla vanalara daha 
kolay erişim.

�� Akıllı Kapak Haşerelere Karşı 
Koruma Sağlar 

Deliksiz kapaklar tehlikeli böceklerin  
ve sürüngenlerin vana kutularına 
girmesini engeller.

VB Serisi Vana Kutuları

Üstün Kalite

Projenizde kaliteli vana kutuları gerekiyorsa, Rain Bird’ün  
VB Serisi vana kutuları tam size göre. VB Serisi vana kutusu 
temel bir vana kutusuna kıyasla bir miktar daha pahalıdır, 
ancak düşük kaliteli ürünlerle bağlantılı gereksiz maliyetleri 
ortadan kaldırır. Kapak kaybolması veya hasarı, vana 
kutularının ezilmesi, böcek istilası bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Bu nedenle, VB Serisi için harcadığınız her 
kuruşa değecektir!

Rain Bird’ün VB Serisi vana kutuları yüksek mukavemet 
ve dayanım sağlayacak şekilde imal edilen endüstri lideri 
özelliklerle doludur ve çim biçme makinelerinin kapaklara 
zarar vermesini ve vana kutusunun tehlikeli böcekler 
tarafından istila edilmesini önler.



VB Serisi Vana Kutuları

Hızlı Kurulum

�l Kolayca sökülebilen montaj delikleri boruların 
döşenmesini kolaylaştırır, dolgu kirlerini 
uzaklaştırır ve testere kullanımını azaltır.
�l Geniş kenarlık tabanı, ilave malzemelere gerek 

olmaksızın kutunun kolayca dengelenmesine 
izin verir.
�l Çok sayıda boyut ve şekil seçeneği projeniz için 

tam olarak doğru vana kutusunu seçmenizi 
sağlar.

Servis İhtiyacını Azaltır

�l Geniş kenarlıklar ve oluklu yanları maksimum 
dayanıklılık, sıkıştırma mukavemeti ve sağlamlık 
sağlar.
�l Endüstri lideri 5 yıl garantili.

Çevre Dostu

�l Geri dönüştürülen malzemeler (siyah gövde ve 
kapaklar) çevre dostudur.
�l Geri dönüştürülen malzemelerin kullanıldığı 

bina ürünlerine yönelik talebi karşılayacağından, 
yeni satış olanakları sunar.

Karlılığı Yükseltir

�l VB Serisi vana kutuları en az malzeme 
kullanımıyla hızlı montaj ve böylece 
zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
�l Vana kutusunun dayanaklılığı ve sağlamlığı 

programsız servis ihtiyaçlarını ortadan kaldırır.
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OLUKLU 
KENARLAR  
ağır yük  
altında  
yapısal  
bütünlüğü  
korur

SÖKÜLEBİLİR TUTUCULAR 
doldurma sırasında kaldırılan 
delikleri yerinde tutar

GENİŞ 
KENARLIKLAR 
kutuyu 
dengeleyerek 
tuğla ihtiyacını 
ortadan kaldırır 
ve daha fazla 
kenar yükü 
mukavemeti 
sağlar

EĞİMLİ KAPAK 
KENARLARI çim  
biçme makinesinin  
hasar vermesini  
engeller

BİRBİRİNE KENETLENME 
ÖZELLİĞİ derin montajlar 
için taban tabana 
yerleştirildiklerinde iki 
kutuyu birbirine kilitler

KÜREK GİRİŞ 
YUVASI  
kapağın kolayca 
çıkartılabilmesini 
sağlar

ÇEVRE DOSTU  
%100 geri dönüştürülen 
malzeme kullanımı (siyah 
gövdeler ve kapaklar)

SÖKÜLEBİLİR CIVATA DELİĞİ 
cıvata kullanılmadığında 
tehlikeli böceklerin ve 
haşerelerin vana kutusunu 
istila etmesini engeller

SÖKÜLEBİLİR DELİKLER 
dört kenarın tamamında 
mevcuttur

KOLAYCA 
SÖKÜLEBİLEN 
MONTAJ 
DELİKLERİ 
KURULUMU 
HIZLANDIRIR


