
Suomen johtava  
vedenkäsittelyn  
asiantuntija



-  omakotitaloihin ja vapaa-ajan  
 asuntoihin
-  juomavesikelpoinen kaapeli
-  ei tarvitse erillistä asennustilaa
-  äänetön
-  jäätymätön

-  kotimainen
-  ei ruostuvia osia
-  käyntiääneltään hiljainen 

Ejektoripumppu on varma 
valinta niin porakaivon kuin 
rengaskaivon kohteisiin 
missä imevän pumpun  
imuteho ei ole riittävä.

Uppo-Pyke  
porakaivopumput
-  laaja valikoima kulutuskestäviä  
 keskipakojuoksupyörällä varustettuja  
 pumppuja
-  juomavesikelpoinen kaapeli
-  varustettu laadukkailla vesitäytteisillä  
 Franklin moottoreilla 4”, 6” ja 8”

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
porakaivopumput

Pyke-ejektori- 
pumput

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
rengaskaivopumput

Saukko 
rengas-
kaivon 
uppopumput

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
ejektoripumput

ISKU-Jet -pumput

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
iskujet

-  käyttövarmaan vesihuoltoon   
 mökeille, omakotitaloihin  
 ja puutarhaan
-  voidaan varustaa erilaisilla   
 automatiikoilla tarjoamaan  
 huoletonta vesihuoltoa

ISKU VP  ISKU  

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
vesirengas- 
pumput

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 

tyhjennyspumput

Laaja valikoima laadukkaita  
tyhjennyspumppuja kotitalouksille 
ja raskaaseen ammattikäyttöön.

Tyhjennyspumput

-  ISKU ja ISKU VP-sarja
-  VP-sarja soveltuu vaihto- 
 pumpuksi C-sarjan tilalle
-  saatavana irtopumppuina  
 tai alustalle asennettuina  
 moottorin kanssa

ISKU-vesirengaspumput
KOTIMAINEN VALINTA



Kaivovesi  
kannattaa aina 

tutkituttaa! 

Painesäiliöt
Painesäiliö vähentää pumpun käynnistystiheyttä ja  
pienentää paineiskuja. Näin käyttömukavuus paranee  
ja pumpun ja putkiston rasitus pienenee. 

-  valikoimassa niin ruostumattomat  
 kuin komposiitti vaihtoehdotkin
-  ruostumattomat painesäiliöt  
 valmistettu Suomessa
-  saatavana myös automatiikalla  
 varustettuina valmiina paketteina  
 eli vesiöosina

LISÄTIEDOT   
pumppulohja.fi/ 
painesailiot VESIÖOSA WATMAN  

50 l/6 bar

TILAA VESI- 
ANALYYSI TÄSTÄ  
pumppulohja.fi/ 
vesianalyysi

TIEDÄTKÖ MILLAISTA 
VETTÄ JUOT?

LUE VESIANALYYSIN  
TULKINNASTA 
pumppulohja.fi/ 
vesianalyysintulkinta

LUE LISÄÄ VEDEN- 
SUODATUKSESTA  
pumppulohja.fi/ 
vedensuodatus

Kaivoveden laatu tulisi tarkastuttaa vesi- 
analyysillä säännöllisesti. Maaperän epä-
puhtaudet ja kemikaalit voivat saastuttaa 
rengas- ja porakaivojen veden. 

WatMan vedensuodattimet
Rauta, mangaani, humus, kalkki, syöpy- 
minen, värjäytyminen, arseeni, fluoridi,  
nitraatti, radon, uraani, kloridi, suola,  
bakteerit tai roskat -  epäpuhtaudet voidaan 
poistaa vedenkäsittelyllä ja suodatuksella.

-  hyvälaatuisen järviveden  
 suodatukseen
-  mekaaninen suodatus,  
 aktiivihiilisuodatus ja   
 UV-desinfiointi

Suodatin sopii talousveden  
käsittelyyn omakotitaloissa,  
maatiloilla, mökeillä sekä  
myös sadeveden käsittely- 
järjestelmiin ja järvivedelle.

Järvivedestä
juomavettä!

Kaivon tekeminen saaristoon tai rannikolle on  
usein haastavaa ja vedenlaatu ei välttämättä  
ole talousvedeksi soveltuva.  
 
WatMan RO150-laitteistolla merivesi suodattuu 
helposti ja turvallisesti puhtaaksi vedeksi ilman 
kemikaaleja.  Olosuhteista riippuen suodatusteho 
voi olla jopa 200 litraa puhdasta vettä tunnissa. 
 
Pumppulohjalla on laaja ja pitkä kokemus  
suolanpoistolaitteista mökkikohteista aina  
suuriin teollisuuskohteisiin asti.

Merivedestä juomavettä!

JÄRVIVESI- 
SUODATIN  
TRIO-UV

Suodatinvalinta tehdään aina 
asiakkaan vesianalyysin perus- 
teella, jolloin voidaan valita 
asiakkaalle optimaalinen laite.

WATMAN  
RO 150- 
21 1-v

SUOMALAISTA OSAAMISTA
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OY PUMPPULOHJA AB  
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA 
info@pumppulohja.fi 
www.pumppulohja.fi 
www.watman.fi
020 741 7229

Ammattitaitoinen  
pumppujen ja vedensuodattimien  

huoltopalvelu
Minkä valmistamme ja myymme, sen myös huollamme.  

Vesipumppu- ja suodatinhuoltomme palvelee nopeasti sekä kuluttaja-  
että yritysasiakkaitamme kaikkien myymiemme vedenkäsittelytuotteiden suhteen.

Ennakoiva huolto ja kunnossapito säästää ongelmilta
Ennakoiva huolto on vedensuodatuslaitteiden ja pumppujen toiminnan  

kannalta tärkeää, jotta vältetään yllättävät laiterikot.  
Laitteistojen erilaiset vikaantumiset pystytään monesti välttämään ja niihin  

ehditään puuttumaan ennen kuin vikaantuminen estää laitteen käytön.

Myynti:  
jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat

_______________________________________________________________________

___________________ WatMan on Oy Pumppulohja Ab:n omistama tavaramerkki. Lisää 

vedestä: www.watman.fi   (Käännä →)

VAIVATON VESI  -HUOLTOSOPIMUS

Oy PumPPulOhja ab 

Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA 

Myynti: 020 741 7229 

Vaihde: 020 741 7220  

www.pumpp
ulohja.fi

Tekninen neuvonta:  

0600 303 333 (1,27€ / min)  

Sopimusehdot  

kääntöpuolella >>>

Tämän huoltosopimuksen ja mahdollisen takuun ulko- 

puoliset työt, tarvikkeet ja kulutushyödykkeet laskutetaan 

voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.  

 
Sopimushintaan sisältyy matkakulut Uudenmaan alueella. 

Uudenmaan läänin ulkopuolella hintaan lisätään 0,85 €/km. 

 
Saaristo-  ja muissa vaikeapääsyisissä kohteissa sovitaan  

matkakustannuksista erikseen.

 
Tarkista voimassa olevat hintamme kotisivultamme  

www.pumpp
ulohja.fi

 
Hinnat sis. alv. 24%.

Nimi: 

Puhelin:

Lähiosoite: 

Postiosoite:

Sähköposti:  

Laitetyyppi: 

Valm. nro: 

Laitetyyppi: 

Valm. nro: 

Muuta:

Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot  
Pumppulohja on vastaanottanut ja hyväksynyt 

alkamaan allekirjoituksen päivämäärällä. 
tämän sopimuksen.

         /        202      

      /        202   

                         
                         

        Tilaajan allekirjoitus 
                 Pumppulohjan allekirjoitus

Sopimus sisältää (rastita sopiva vaihtoehto):  

 yksi huoltokäynti vuodessa

 kaksi huoltokäyntiä vuodessa

huOlTOSOPImuSaSIaKKaaN EDuT:

Priority-asiakkuus,  

huollon työjonon kärkeen. 

15 % alennus varaosista ja tarvikkeista  

sekä mahdollisesta laajasta vesianalyysistä.

10 % hyvitys uuden vastaavan  

WatMan-suodattimen hinnastohinnasta 

vaihdettaessa uuteen WatMan-automaatti- 

suodattimeen.

WATMAN-huoltosopimus
WatMan-suodattimiin tarjoamme  
huoletonta huoltosopimusta. Huoltosopimus 
on asiakkaalle turvallinen valinta, sopimus- 
asiakkaallemme ei tule yllättäviä kustannuksia. 

WatMan-huoltosopimus on huoleton 
ratkaisu Sinulle. 

Lisätietoja pumppulohja.fi/huoltosopimus.

Kymmenien vuosien kokemuksemme 
on käytössäsi.


