
Flexcon Premium

Najbardziej zrównoważone naczynie 
przeponowe 

Długa żywotność 
Żywotność naczynie przeponowego musi być duża. 
Oczywiście można przedłużyć żywotność dzięki 
wykonywanej  konserwacji. Ale dlaczego nie osiągnąć 
więcej, przy mniejszym wysiłku? Jest to możliwe dzięki 
nowej membranie, która niemal podwaja żywotność standardowo 
dostępnych na rynku i jest przyjazna dla środowiska.

Flexcon Premium jest doskonałym produktem dla instalatora, 
użytkownika i środowiska. Nowa generacja naczyń ekspansyjnych od 
2 do 80 litrów jest znacznie bardziej zrównoważona, zarówno pod 
względem żywotności, jak i ochrony środowiska. Dzięki unikalnej 
plastikowej membranie wymagana jest mniejsza konserwacja, 
naczynie przeponowe pracuje dłużej, a Flamco oszczędza surowce i 
energię. Flexcon Premium jest tak innowacyjnym produktem, że 
użytkownik otrzymuje 15-letnią gwarancję.
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Dbałość o  środowisko poprzez zastosowanie  nowej 
membrany jest znacznie lepsza, a TPO może być spalany 
emitując mniej zanieczyszczeń do środowiska lub może 
być poddawany recyklingowi w sposób bardziej 
efektywny niż guma. Ponadto plastikowa membrana jest 
znacznie lżejsza, ponieważ wymaga do 50 procent mniej 
materiału. Oszczędza to surowce, energię i paliwo 
(transport) i powoduje znaczne zmniejszenie emisji CO2. 
Flamco oszczędza również dużo energii przy produkcji 
nowych naczyń przeponowych.
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Oszczędza środowisko

Mniej konserwacji

Flexcon Premium to następca Flexcon i Flexcon Top. Nowe naczynia 
przeponowe Premium nie mają gumowej membrany, ale 
plastikową z termoplastycznej poliolefiny (TPO). 
Testy pokazują, że nowa membrana ma taką samą wysoką jakość 
jak jej poprzednik. Dlatego Flamco nie ustępuje wielkiej 
elastyczności i niskiej przepuszczalności, które gwarantuje 
membrana.

15 lat gwarancji
Żywotność naczynia przeponowego 
Flexcon Premium jest znacznie 
dłuższa dzięki nowej membranie, 
która oszczędza konserwację.

Flamco przekłada tę przewagę na 
użytkownika końcowego, oferując 
15-letnią gwarancję na całe
naczynie przeponowe.15 lat gwarancji
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Korzyści dla środowiska




