
Úsporný perlátor Terla bublinkový vnější závit antivandal 
provedení 

Úsporný perlátor Terla FreeLime s bublinkami a konstantním průtokem 2 až 10 litrů za minutu snižuje 

spotřebu vody až o 80 % a ušetří Vám tisíce korun ročne.  

Všechny perlátory Terla FreeLime mají vysokou odolnost proti vodnímu kameni.  

Nenechte se zlákat nákupem běžných perlátorů na trhu, které uvádějí hodnotu úspory vody pouze 20 až 

30 %. Úspora vody u tohoto ECO perlátoru značky Terla FreeLime je až 80 %.  

 

ECO perlátory Terla FreeLime jsou kompatibilní se všemi vodovodními bateriemi s vnitřním závitem M24 x 1.  

Využití těchto perlátorů je široké, od bytů, domů, restaurací, penzionů, hotelů až po veřejné toalety. Perlátor 

je vybaven ANTI-vandal systémem, aby nemohl byt z vodovodní baterie odmontován/ukraden.  

Certifikáty:  

Antivápenné perlátory značky Terla jsou zdravotně nezávadné a splňují požadavky na výrobky pro přímý 

a krátkodobý styk s pitnou vodou dle české Vyhlášky č. 409/2005 Sb. a slovenského Zákona č. 

355/2007 Z.z. v platném znění.  

 



Hlavní výhody:  

 Konstantní průtoku vody 2 až 10 litrů za minutu 

 Úspora vody a stočného až 80 % 

 Úspora energie potřebná pro ohřev teplé vody (plyn/elektřina) 

 Snížení poplatků za energie a ochrana přírodních zdrojů 

 Vysoká kvalita provedení za přiměřenou cenu 

 Kompatibilní se všemi moderními bateriemi s vnitřním závitem, jednoduchá instalace 

 Špičkový design a malé rozměry 

 ANTI-vandal systém - ochrana proti odmontování/odcizení  

 Snadné čištění - možnost perlátor rozebrat na jednotlivé díly a opětovně ho složit 

 Jemný filtr v perlátoru zbavuje vodu nečistot, které se usazují na sítku 

 Vysoce odolný proti vodnímu kameni - stačí jen očistit zubním kartáčkem 

Technická specifikace:  

 Úspora: až 80 % 

 Forma tekoucí vody: bublinkový proud 

 Průtok vody: konstantní 2 až 10 litrů za minutu, použití: pro umyvadla a dřezy pro maximální 

úsporu 

 Typ závitu: M24x1, vnější závit 

 Barva: stříbrná 

 Materiál: chromovaná ocel, plast 

 
 


