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RAIN BIRD  
ADINA LAYIK 

BIR VANA.

EN SAĞLAM,  
EN DAYANIKLI

SINIFINDAKI 
VANALAR

RAIN BIRD® PGA SERISI VANALAR

Rain Bird ticari garantisi, sulama profesyonellerinin 
güvenebileceği sorunsuz desteği temin eder. 
İtibarınız söz konusu ise, rahat edebilir ve elinizden 
gelenin en iyisini yapabilirsiniz. 

Ticari Garanti

Rain Bird’ün Profesyonel Müşteri Memnuniyeti Politikası 

Rain Bird garanti süresi içinde normal kullanım şartlarında arızalanan Rain Bird 
profesyonel ürünlerini bedelsiz olarak onarır veya yenisiyle değiştirir. Ürünü satın  
almış olduğunuz bayi veya distribütöre iade etmeniz zorunludur. Sınırlama 
olmaksızın yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelen 
ürün arızaları bu garanti kapsamında değildir. Bu onarım veya yenisiyle değiştirme  
aahhüdü yegane garantimizdir. 

Kast edilen Satılabilirlik ve Uygunluk Garantileri, ilgili ise, Satış Tarihinden 
itibaren Bir Yıl ile sınırlıdır.

Biz, nasıl oluştuklarına bakmaksızın hiçbir koşul altında herhangi bir tesadüfi veya 
dolaylı hasar için sorumluluk kabul etmeyiz. 
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BIR ÜRÜNÜN STANDARTLARINIZI KARŞILAMASI 
IÇIN, öncelikle en zorlu koşullar altında tekrar tekrar 
kendisini kanıtlamalıdır. Nerede veya ne zaman gerek 
duyarsanız duyun, Rain Bird® PGA vananın en üst 
düzeyde işleyeceğinden emin olabilirsiniz.  



Durmak bilmeyen araştırma, test ve yeniden testler arkasında durabileceğiniz bir ürüne yol açtı. Rain Bird® PGA 
vananın en yüksek kaliteli mesken işleri ve hafif ticari işler için neden tercih edilen vana olduğunu dikkatinize 
sunuyoruz.

*  Arizona, Tucson’daki Rain Bird Ürün Araştırma tesisinde 2013 yılında yapılan 

testlere dayanmaktadır.

Tornavida takımı PGA 
vananın bakımını 
basitleştiriyor. Düz, 
yıldız ve altıgen 
seçenekleri ile işleri 
daha hızlı şekilde 
yapmak için ihtiyaç 
duyduğunuz özgürlük 
ve rahatlığa sahipsiniz.

Kolay Bakım

ÇEVRE ŞARTLARI VANALARIMIZA SERT DAVRANIYOR. 
BIZ DAHA SERT DAVRANIYORUZ. 

PGA vana koşullar ne olursa olsun 
gövde ve kapak arasında güçlü 
bir sızdırmazlık sağlar. PGA vanalar 
aşırı sıcaklık dalgalanmalarına 
ve yoğun basınçlara maruz 
bırakılmıştır. Sonuç—sıfır sızıntı.*

Son Derece 
Dayanıklı

AŞIRI
SICAKLIK
DALGALANMALARI

SIZINTI

YOK

PGA vananın gövde-kapak arasındaki sızdırmazlığı pek çok 
ticari tesiste görülen yoğun su basıncının üstesinden gelmek 
için üretilmiştir. Üç haneli rakamlara kadar çıkan tekrarlanan 
basınç dalgalanmalarıyla karşılaştığında, vanalarımız en yakın 
rakiplerinden 1’e karşı 2 ½ kereden fazla dayanmıştır.*
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2 ½ KAT DAHA UZUN SÜRER

Basınca Dayanıklı Sızdırmazlık

Sağlam elektrik tasarımı 
ile, PGA vana size 
önümüzdeki uzun 
yıllar boyunca sessiz, 
güvenilir bir çalışma 
sağlayacaktır. Kafanızın 
huzurlu olmasının 
yanında huzur ve 
sükunet içinde 
olacaksınız.

Sessiz Çalışma

BEKLENTILERIMIZI 
KARŞILAMIYOR
SIZIN BEKLENTILERINIZI AŞINCAYA 
KADAR.


