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Vi siger tingene som de er og 

holder hvad vi lover 
 

”Jeg er stolt over den tillid som kunderne viser os,  

når vi får lov til at hjælpe dem med at føre deres opgave ud i livet” 

 

 ”DirectEspaña og vores ydelser handler naturligvis om teknik og tekniske løsninger. Men det handler også 

om mennesker, mennesker med en drøm, et budget, en deadline, som vi er så heldige at få lov til at hjælpe 

dem med at nå. Jeg er superstolt over den tillid, som vores kunder viser os og oprigtigt glad, når jeg for 

eksempel har hjulpet en kunde med at vælge drypvandingsløsning til hans køkkenhave  og efter nogen tid 

kan se, at der er kommet gang i højbedene.”  

”Næsten hver dag bliver jeg overrasket over de muligheder, som vores produkter rummer, hvilket giver stor 

fleksibilitet i løsningen. Det er spændende og udfordrende at arbejde i en virksomhed, hvor jeg aldrig bliver 

færdig med at lære produkterne at kende. Det gør også, at jeg har meget let ved at sætte mig i kundernes 

sted, jeg ved jo fra mig selv, at det kan være svært at overskue vores samling af produkter.” 

Når du arbejder med 25 mm slanger og pop-up sprinklere er der nogle enkelte råd du med fordel kan følge: 

Arbejd i samme retning med rullen, som du skal hen imod. Lad være med at trække slangen ud i små 

cirkler. Du kan risikere den snor sig sammen og laver knæk, der tager mere tid at udbedre end at gøre det 

på en anden måde. Vær 2 mand om opgaven. Den ene trækker ud, mens den anden står med rullen i begge 

arme og ruller slange ud. Du opnår nu, at slangen ligger sig pænt og er nemmere at arbejde med. 

Montèr dine pop-up sprinklere direkte på slangen med sadler eller fra et 25 mm T-stykke med tilhørende 

25 mm forskruening i sprinkleren. Husk at bruge tape i alle samlinger. 

Når du skal indstille dine pop-up sprinklere skal du altid arbejde i samme retning som sprinkleren kører. 

Husk at sprinklerens 0-punkt sidder til venstre – derfra kan du stille sprinklerens arbejdscirkel i urskiven 

øverst på sprinkleren. 0-punktet reguleres ved at tage om sprinkleren i drift og dreje i ønsket retning.  

Enkelt og godt. 

God fornøjelse 

Peter 


