
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰ
ਨਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਦਲਣੇ 

ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਵਖਆ

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ Alu-Rex ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

> ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ #1 ਚੋਣ
> ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਵਿੱਚ 170 ਵਮਵਲਅਨ ਵਲਵਨਅਰ 

ਫ਼ ਿੱਟ ਤਂੋ ਵਿੱਧ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ

Alu-Rex ਵਵਖੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗ ਣਵਿੱਤਾ 
(ਕ ਆਵਲਟੀ)ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ; ਬਲਵਕ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ 
ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ (ਪਰਨਾਵਲਆਂ) ਵਵਿੱਚ ਰ ਕਾਵਟ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ! ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਇਹੋ ਵਜਹੀ
ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2180, de la Rotonde, Lévis (Québec)  
Canada  G6X 2L8
ਫ਼ੋਨ:(418) 832-7632
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1-855-5-ALU-REX (1-855-525-8739)

www.alu-rex.com

ALU-REX ਬਾਰੇ

ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈਵਗੰਗ 
ਵਸਸਟਮ 3 3
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਫ਼ਾਇਦੇ

ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਵਨਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 3 3
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਵਤਆਂ ਅਤੇ 
ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 3
ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ 
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  3
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਨੂੰ 
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 3
ਕੀਵੜਆਂ-ਮਕੋਵੜਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਵਵਿੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 3
40 ਸਾਲ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਲੌਗ ਫ੍ਰੀ ਗਰੰਟੀ 
ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈs 3

ALU-REX PRO ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਉੱਪਰ ਇਿੱਕ ਨਜ਼ਰ

®
ਸਥਾਪਨਾ (ਲਗਾਉਣਾ)

ਸਪਾਇਕ ਜਾਂ ਵਮਆਰੀ ਹਂੈਗਰ

ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਅਵਤ ਹੰਢਣਸਾਰ 
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਲਈ

ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੌਗ ਫ੍ਰੀ ਵਾਰੰਟੀ
ਨਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ, ਬਦਲਣੇ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਹੈਂਵਗੰਗ ਵਸਸਟਮ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਸਮਾਧਾਨ

ਟੀ ਰੈਕਸ ਲੜੀਵਾਰ ਹਂੈਗਰ

ਸਾਡੇ ਵੀਵਡਓ 
ਵੇਖੋ!  

www.alu-rex.com/video
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ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ 
ਸ ਰਿੱਵਖਆ ਲਈ

ਲੀਫ਼ ਗਾਰਡ (ਪਿੱਵਤਆਂ ਤੋਂ ਰਿੱਵਖਆ)



ਪਿੱਵਤਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰ 
ਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਰਫ੍ ਦਾ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ 
ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ 
ਵਵਗਾੜਦਾ ਹੈ।

Alu-Rex ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਛਿੱਤ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਬਣੇ ਗਟਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ/ਵਪਘਲਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭ ਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ 
ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲਬਾ ਗਟਰਾਂ (ਪਰਨਾਲਲਆਂ) 
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਪਆ 
ਰਲਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਲਿਹੀ ਹਵਾ ਉਸਨ ੰ
ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰ ‘ਤੇ ਪੱਤੇ
ਮੌਿ ਦ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਨਾਲ ਵਲਹੰਦਾ ਰਲਹੰਦਾ ਹੈ।

ਗਟਰ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ ਝ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ 
ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਡੇ-ਵਿੱਡੇ ਸ ਰਾਖ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਵਜੰਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲਬਾ 
ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Alu-Rex ਉਤਪਾਦ ਤ ਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਸ਼

ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ 

ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਲਨਕਾਸੀ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

Alu-Rex ਉਤਪਾਦ ਲਿੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕ ਸ਼ਲ ਵਨਕਾਸੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਛਾਣਨ ਦਾ
ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣਾ

ਇਿੱਕ ਕ ਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਉਤਪਾਦ

ALU-REX: ਹੰਢਣਸਾਰ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ

Alu-Rex ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ ਤੰਤਰ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ
www.alu-rex.com/tests

T-Rex® ਅਤੇ Gutter Clean System®
ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਵਤਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਛਿੱਤ ਅਤੇ ਬ ਵਨਆਦ ਵਵਿੱਚ 
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਮਲਬਾ 
ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


