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İlk kez tek fonksiyon için “Dokunmatik, Fotoselli ve
Mekanik” 3 farklı başlatma sistemini birleştiren Creavit;
yenilikçi fikirleri değer yaratan ürünlere dönüştürüyor.
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KUSURSUZ HİJYEN
YANI BAŞINIZDA
Ayrıcalıklı özellikleri bir arada sunan yenilikçi
Creavit 3’ü 1 Arada Gömme Rezervuar’ın
fotosel
özelliği
sayesinde
kullanıcılar
ellerini hiçbir şekilde rezervuar paneline
dokundurmak zorunda kalmıyor. Özellikle
AVM, hastane, okul, havalimanı ve otel gibi
ortak kullanım alanlarında herkes maksimum
hijyenle tanışıyor.

TASARIMA TASARRUF
KATAN YENİLİK
Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği susuzluk
riskine karşı uyarlanan 3’ü 1 Arada Gömme
Rezervuar ile standart rezervuarlara oranla çok
daha az su kullanılıyor. Uygun klozetlerle birlikte
2,5 - 4 litre su ile gerekli olan temizliği sağlayan bu
ürün sayesinde hem sudan hem de bütçenizden
yüksek oranda tasarruf etmek mümkün oluyor.
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ESTETİK ALGINIZI
DEĞİŞTİRİN
Beyaz, kırmızı, siyah, mavi ve gold olmak
üzere farklı zevklere hitap eden, 5 ayrı renkte
üretilen Creavit 3’ü 1 Arada Gömme Rezervuar
& Kumanda Panelleri, kişiye ya da kurumlara
özel tasarım seçenekleri sunuyor. 8 cm’lik ince
yapısı sayesinde 8,5 cm’lik tuğlaların bile içine
sığabilen bu inovatif ürün, her zevke uygun şık
tasarımıyla kullanılan alanlarda estetik algısını
kusursuz bir şekilde değiştiriyor.

SESSİZ TASARIMA
KULAK VERİN
Terleme, ses ve darbelere karşı özel geliştirilen
straforlu yapısı ve yönlendirilmiş su akışı
sayesinde çok sessiz bir kullanım sunan 3’ü 1
Arada Gömme Rezervuar, kullanıcıları gereksiz
gürültü kirliliğinden de kurtarıyor.
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DAYANMA GÜCÜNE
HAYRAN OLACAKSINIZ
3’ü 1 Arada Gömme Rezervuar’ın metal konstrüksiyon
iskeleti Avrupa Standartlarına göre üretiliyorken,
paslanmaz çelik hortumu CSTB Belgesi’ne sahip
bulunuyor. Fotoselli özelliği sayesinde kullanıcılarla
herhangi bir şekilde temasta bulunulmadığından dolayı
ürünün kullanım ömrü uzuyor. Ezber bozan 10 yıllık garanti
sunan, metal konsrüksiyonlarında korozyonlara karşı
kataforez uygulanan ürün, 200 saat tuz testine dayanıklı
bir yapıdadır. 400 kg yük taşıyabilme kapasitesinin
yanında kendi kendini temizleyebilen iğneli yapıya sahip
doldurma grubu en zorlu koşullarda ve kirli sularda bile
çalışabiliyor. Ürünün arkasındaki sac (özel isteğe bağlı),
duvarlara yapılabilecek herhangi bir işlemde delinmeye
karşı üstün koruma sağlıyor.

PRATİK KURULUM
Türkiye’de Creavit tarafından ilk olan 99x90’lık adaptörlü
dirseği, fayans hatalarını kapatabilen uzun panelleri
ile ölçü cihazı kullanılmadan ayarlama yapılmasına
imkan veren kilitli basma çabukları setin en ayrıcalıklı
yeniliklerinden sayılıyor. Farklı projelere göre duvara ya
da yere sabitlenebilen bu ürün, hayatı kolaylaştırmak için
üretiliyor.

YERLİ ÜRETİM
Creavit 3’ü 1 Arada Gömme Rezervuar, bir ürünün
uluslararası kabul görmüş normlar ışığında
değerlendirilerek belgelendirilmesi ve geçerli belgenin
dünya çapında kabul edildiğini gösteren KIWA
Sertifikası’na sahip bulunuyor. Creavit’in öz kaynaklarıyla
yerli üretilen bu şık, özgün ve kullanışlı ürün, daima yüksek
kaliteyi kullanıcılarla buluşturuyor.
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HER AÇIDAN
ÇOK AVANTAJLI
Türkiye’de ilk kez 3’ü 1 Arada
Gömme Rezervuar ile sunulan tüm
yeniliklere sahip olmak, oldukça
rekabetçi olan fiyat konumlaması
nedeniyle çok kolay. Tek yapmanız
gereken size en yakın Creavit Satış
Temsilcisine ulaşmak.

MİNİKLERİN SAĞLIĞI
EMİN ELLERDE
Türkiye’yi ilklerle tanıştıran Creavit, geleceğimizin
teminatı çocuklarımızı da düşünüyor. Çocuklar için
özel olarak üretilen klozetlere uygun bir tasarıma
sahip olan bu ürün, her mekânda tüm rezervuarlara
uyan fonksiyonel yapısıyla daima daha iyisini hak
eden kullanıcıların hayatına dokunuyor.
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ENERJİSİ HİÇ
BİTMEYEN YENİLİK
Fotoselli ya da Dokunmatik özelliğe
sahip normal rezervuarlarda elektrik
kesintileri kullanım açısından kâbus
olabiliyor. Değişim seti ile sunulan
pilli 3’ü 1 Arada Gömme Rezervuar
sayesinde ev kullanımında elektriksiz
kullanım imkanını mümkün kılıyor.
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Creavit’in yenilikçi ürünü Değişim Seti ile tüm mekanik
gömme rezervuarlar fotoselli hale geliyor. Bu sayede
sağlık için ihtiyaç duyulan hijyen, ister toplu ister
bireysel kullanım alanlarında, kullanıcıların hayatlarına
sunuluyor.
3’ü 1 arada kumanda panelini de içeren Değişim
Seti,Fotoselli çalışma özelliği sayesinde panellerle
daha az temas ederek panelin ömrünü uzatıyor,
dokunmatik çalışma özelliği ile kullanıcılara rahatlık,
mekanik özelliğiyle ise pilin bittiği durumlarda sürekli
temizlik sağlıyor. Creavit Değişim Seti’nin montajı
sırasında duvarlar hiçbir şekilde kırılıp yıkılmıyor.
Montaj esnasında yalnızca kumanda panelinin ve
rezervuar içerisinde bulunan motorun köprü yerine
entegre edilmesi yeterli oluyor.
Standart mekanik rezervuarları, fotosel özelliği
sayesinde temassız kullanım özgürlüğüyle tanıştıran
Değişim Seti, elektrikler kesildiğinde bile pilli tasarımı
sayesinde fotosel özelliği rahatlıkla kullanılabiliyor,
böylece hijyeni sürekli kılıyor.

ADIM ADIM
KOLAY MONTAJ
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Özellikle toplu kullanım alanlarında hijyeni sağlaması,
mekanik rezervuarlara oranla teması minimuma
indirerek ürün ömrünü uzatması ve tadilat
gerektirmeyen dönüşüm kolaylığı sayesinde Creavit
Gömme Rezervuar Değişim Seti dikkat çekiyor.
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