شیرآالت توکار سری ورونا ،مهار قدرت آب در عالیترین شکل ممکن
اگرچه این روزها با سبک زندگی و ساختمانسازی آپارتمانی ،اغلب ما مجبور به خرید خانههای کوچک و آمادهای
هستیم که شیرآالت با سلیقه مهندسین طراح یا کارشناس لولهکشی انتخاب شده و معموال مدلهای نازیبا و
نهچندان زیبای به شکل روکار فضای حمام و دستشویی را پر از لوله کردهاند؛ اما زیبایی و کارایی شیرآالت برای
برخی چنان مهم و حیاتی است که ترجیح میدهند خانهای بخرند که همه ریزهکاری یا به قول معروف نازککاری
آن با نظارت خودشان انجام شود.
برای این گروه ،شیرآالت توکار میتوانند گزینهای رویایی باشند .زیرا با حذف لولههای آب و حتی علمک دوش،
زیبایی مثال زدنی محصوالت مدرن بازار را با سادگی حداقلی محیط حمام همراه میسازند .در این زمینه محصوالت
 KWCایران که همواره استحکام و کارکرد خود را در بوته عمل به مشتریان وفادارشان ثابت کردهاند ،در زمینه
زیبایی دو چندان محصوالت توکار هم حرفی برای گفتن دارند.
شیرآالت بهداشتی کیدبلیوسی سری ورونا همچون دیگر مدلهای توکار این شرکت از نظر آلیاژ ساخت و میزان
سرب ،دقیقا منطبق بر استانداردهای اروپایی تولید میشوند و تقریبا کمترین میزان سرب را در میان محصوالت
بازار ایران دارند .زیرا در کنار دوام و زیبایی ،سالمت مصرفکنندگان همیشه یکی از مهمترین اصول تولید در
 KWCبوده است.
برای تولید سری توکار ورونا ماشینکاری محل دایورتورها و کارتریج به صورت همزمان و با دستگاههای CNC
بسیار دقیق انجام میشود تا از قرارگیری دقیق صفحات و هممحوری کارتریج و دایورتورها اطمینان حاصل شده
و دقت نصب آن باالتر رود .البته در برخی مدلهای ورونا همچون سری ستودنی تیپ  ،۴از پنل مرکزی بسیار
دقیق به جای دایورتور استفاده شده و صفحه آببندی داخلی هم برای عملکرد امنتر در آن تعبیه شده است.

برای حفظ زیبایی حداکثری ،سردوش زیبای این سری با بازوی سقفی مجهز به قالپاق به سقف حمام متصل
میشود و شیر آب به همراه شیر دوش سیار در کنار یکدیگر ،در نزدیکی پنل مرکزی نصب میشوند .پنل مرکزی
هم عالوه بر کلیدهای کنترلی جریان آب ،به اهرم کنترل میزان و دمای آب مجهز است.
در شیرآالت توکار  KWCاز دایورتورهای فشاری بسیار با کیفیتی استفاده شده که در عین سادگی و سهولت
برای تمیزکاری و تعویض ،با پیچیدگیهای آببندی بسیار خاص ،متخصصین  KWCرا به چالش کشیدهاند .لذا
نتیجه کار در کنار سهولت استفاده و نگهداری برای مصرفکننده ،پیچیدگیهای فنی و طراحی بسیار زیاد برای
تیم  KWCبوده است.
کارتریج ویژه مورد استفاده در این سری محصوالت ،از نوع آببندی از کف و ساخت کمپانیهای معتبر اروپایی
است و مصرفکننده میتواند با اطمینان خاطر و با کمترین آسیب و خرابی برای سالیان سال از آن استفاده کند.
از مهمترین ویژگیهای سری محصوالت توکار  KWCمیتوان به کنترل دقیق مراحل ماشینکاری و مونتاژ نهایی
محصول با گیجهای کنترلی مخصوص ،کنترل تمامی مراحل تولید با دستگاه تست اتک و اطمینان از تولید
محصوالت فاقد عیوب و نشتی ،و استفاده از قطعات برنجی در بخش دکمه ،کاور و ...به همراه استفاده از صفحات
جنس زاماک اشاره کرد .به گونهای که در این محصوالت به هیچ وجه در اجزا و بدنه شیرآالت از قطعات پالستیکی
استفاده نشدهاست.
با این اوصاف ،شاید شما هم وسوسه شده باشید تا تغییراتی در سیستم لولهکشی حمام ایجاد کرده و زیبایی نابی
را به خانوادهتان هدیه کنید .پس بدون معطلی با نمایندگیهای  KWCایران در سراسر کشور تماس گرفته و به
تماشا و انتخاب زیباترینها بروید .چرا که شما شایسته بهترینها هستید و این اعتقاد راسخ گروه کیدبلیوسی
است.

