Robinet pentru bideu V-7 CROSS (BR)
Informații despre produs

Descriere
Designul rafinat, cerut timp de secole, se îmbină cu cele mai noi inovații
și standarde în materie de economisire a apei.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specificație

Garanție de 5 ani
Toate robinetele noastre sunt 100% testate după asamblare.
Având suprafața siliconată, aeratoarele robinetelor previn depunerea
calcarului și asigură un flux continuu de apă pe o îndelungată perioadă de
timp.
Aeratorul Eco Neoperl asigură funcționarea de lungă durată, silențioasă și
impecabilă a robinetului.
Alama de înaltă calitate, cu un conținut redus de impurități nocive, este
unul dintre cele mai importante materiale componente.
Robinetele cu sistem ANTIFONIC funcționează silențios și nu creează
disconfort.
Tehnologia de amestecare a aerului și apei asigură o economie
excepțională.
Economisiți resursele de apă și de energie cu cartușul RubiSave. După ce
ați cumpărat un robinet cu cartuș RubiSave, nu numai că puteți regla
consumul de apă, dar și temperatura, reducând astfel consumul de apă
până la două ori.
Fixare ușoară – robinetele Rubineta se montează repede și ușor. Valva
ceramică FLUHS cu flux controlat și limitator de zgomot e este produs în
Germania. Unghi de rotație - 270°. Valva de înalt ă calitate asigură o
funcționare stabilă, de lungă durată, silențioasă și fiabilă.
Aeratorul ANTICALCAR – utilizăm aeratoare Neoperl ® Cascade SLC cu
suprafață siliconată care previne formarea depozitelor de calcar și
asigură un flux de apă continuu pe o perioadă îndelungată de timp.
Aeratorul cu funcție ANTICALCAR este ușor de întreținut.
Robinetul este completat de un furtun de racordare de 40 cm.

Componente

Cod

V70096

Utilizare prevăzută Robinet pentru bideu
EAN

4779035271971

Garanție

5

Seria

Venezia

Segment

Premium

Racordare

1/2

Finisaj

Galvanizat, lăcuit (culoarea bronzului)

Debit l/m

11,2

618040

664129

EAN: 4779028804469

EAN: 4779035277614

Desen tehnic

Ambalaj
Număr de ambalaje

12

Greutate brută (kg)

1,5633

Greutate netă (kg)

1,32397

Lungimea ambalajului 1 (m)

0,125

Înălțimea ambalajului 1 (m)

0,2

Lățimea ambalajului primar (m)
0,152
(m)
Greutatea ambalajului 2 (kg)

0,76

Capacitatea ambalajului 2

0,05164

Înălțimea ambalajului 2 (m)

0,395

Lungimea ambalajului 2 (m)

0,42

Lățimea ambalajului 2 (m)

0,325

