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Twist & Save - it’s your choice

FERN

  



Vælg selv, hvornår du vil spare på vandet
Når det drejer sig om at spare på vandet, er vandhaner et oplagt sted at begynde. De fleste vil rigtig 
gerne spare på vandet. Men de fleste vil også gerne have en vandhane, der er praktisk at bruge i 
hverdagen. Derfor satte Damixa sig for at skabe en vandhane, der hjælper med at spare på vandet 
uden at sætte begrænsninger i en travl hverdag. Resultatet blev FERN vandhaneserien, hvor du kan 
vælge at spare på vandet ved at dreje Twist & Save-funktionen hen på spare-position. Twist & Save-
funktionen er den første af sin art på markedet.



Spar på vandet uden at sætte begrænsninger for dig selv
Ofte åbner vi vandhanen for fuldt blus - også når det ikke er nødvendigt. Det er bare en vane. Med 
Twist & Save-funktionen i den nye vandhaneserie fra Damixa kan du vælge altid at åbne din vandhane 
i spare-funktionen. I langt de fleste tilfælde er halvt flow, altså sparefunktionen, at foretrække, da den 
giver en passende mængde vand. Men hvis du har brug for fx hurtigt at fylde en gryde, drejer du 
bare over på fuldt flow. Det er dit valg, om du vil bruge meget eller lidt vand. Med Damixas nye FERN 
vandhaneserie, får du den fleksibilitet, du har brug for: Du kan med fordel spare på vandet uden at 
sætte begrænsninger for dig selv. 

Spar mellem 40 og 50 %
Forskellen på, om vandhanen kører på halvt flow eller fuldt flow, ligger i tiden. I hvor meget vand, der 
løber ud af hanen på eksempelvis et minut. Ved halvt flow reducerer du vandforbruget til 6 liter pr. 
minut. Hvis du vælger halvt flow, når du fx skal vaske hænder eller skrælle kartofler, sparer du mellem 
40 og 50 % vand i forhold til, hvis du vælger fuldt flow.

Drej hen på halvt eller fuldt flow - det er dit 
valg, om du vil bruge lidt eller meget vand.

Her er vandhanen åbnet på halvt flow. Du får 
samme oplevelse ved brug af vandhanen,
men sparer samtidigt på vandet.

Her er vandhanen åbnet på fuldt flow, hvilket
kan være smart hvis du hurtigt skal fylde hånd-
vasken med vand.

  



Funktionelt dansk design og praktisk fleksibilitet
Damixa har haft funktionelle rum i tankerne i udviklingen og designet af FERN serien. Designet har 
et strejf af retrostil, som afspejler autenti citet med et moderne touch. Designet fortæller, at FERN 
vandhanerne ikke kun er til pynt, de er til for at blive brugt. Hver dag.

En køkkenvandhane skal passe til dit køkken og til dine behov. Derfor har vi sørget for, at du kan 
vælge mellem forskellige slags tude til de høje køkkenvandhaner. En ekstra fleksibel mulighed er, at du 
kan vælge at låse tuden enten bagpå, til højre eller venstre eller i en 45-graders vinkel. Du kan altså 
tilpasse FERN hanen til at imødekomme dine unikke behov ved køkkenvasken.

FERN egenskaber
•	Komplet dansk-designet serie til køkken og bad

•	Produceret med Damixa standardkomponenter,              
hvilket sikrer høj kvalitet

•	Ny aktiv vandsparefunktion - Twist & Save

•	Rub Clean - nem rengøring, fjerner kalk blot med en finger

•	Anti-skolding og Eco-Save

•	Vælg mellem forskellige tude til høj køkkenmodel

  

FERN imødekommer dine behov ved 
køkkenvasken - vælg mellem flere 
forskellige tude og positioner.



FERN - vandhanen, der tilpasser sig din hverdag
Fern er det engelske ord for bregne. På samme måde som vi har brug for vand for at leve, har 
bregnen brug for fugtighed for at trives. Men der skal være balance mellem vores forbrug af vand 
og de tilgængelige vandressourcer. Derfor giver FERN vandhanen dig mulighed for at spare på van-
det eller dreje hen på fuldt flow alt efter behov. På den måde kan du handle miljørigtigt uden at blive 
begrænset.



FE
R

N
 -
 B

A
D

FERN - KøKKEN

Håndvaskbatteri med bundventil

Overflade Artikel nr.  
Krom  6882100

Thermixa 500
termostatbatteri kar/bruser
Overflade Artikel nr.  
Krom 5755500  

Håndvaskbatteri uden bundventil

Overflade Artikel nr.  
Krom 6802100  

Bidetbatteri med bundventil

Overflade Artikel nr.  
Krom  6883100  

Thermixa 500
termostatbatteri bruser
Overflade Artikel nr.  
Krom 5745500  



FERN - KøKKEN

Køkkenbatteri med høj G-tud

Overflade Artikel nr.  
Krom 6806600  

Køkkenbatteri med høj J-tud

Overflade Artikel nr.  
Krom 6808600  

Køkkenbatteri med høj C-tud

Overflade Artikel nr.  
Krom 6807000  

Køkkenbatteri med høj L-tud

Overflade Artikel nr.  
Krom  6809600  

Køkkenbatteri

Overflade Artikel nr.  
Krom 6800000
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Se mere om den nye aktive vandsparefunktion 
fra Damixa - Twist & Save


