
CITY COLOANA DE DUS RECTANGULARA CU BATERIE
CU TERMOSTAT
COLECŢIA CITY

CODUL PRODUSULUI: S951-341

Descrierea produsului

Colecția de baterii CITY este o propunere pentru cei care caută design la modă și soluții funcționale. Coloana de duș CITY
RECTANGULAR este acoperită cu stratul Cersanit Super Shine care garantează o calitate ridicată a suprafeței chiar și după mulți ani
de utilizare. Coloana de duș include o baterie termostatica de duș de înaltă performanță, cu un comutator de pulverizare cu duș cu
efect de ploaie / cap de duș, precum și un buton de control al apei galvanizate. Are o funcție de setare precisă a temperaturii, care
asigură un confort ridicat și siguranță de utilizare. Dușul de ploaie SLIM minimalist cu o grosime de numai 0,2 cm și o dimensiune
de 25x25 cm este fabricat din oțel inoxidabil durabil. Atât capul de duș ABS cu o funcție cu un diametru de 8,3 cm, cât și dușul cu
efect de ploaie au finisajul din silicon EasyCLEAN la duză. Setul include și un furtun de duș din PVC certificat WRAS, cu o lungime
de 150 cm. Produsul are o garanție de 3 ani la baterie și o garanție de 2 ani la celelalte componente.

Date tehnice

Adâncime 79 cm
Clasa de debit S/s
Clasa fonică Ii
Culoare Crom
Diametrul parei de duș 8,3 cm
Finisare Silicon - cersanit easy clean
Funcțiile parei de duș Ploaie
Garanție 3 ani baterie cu termostat, 2 ani celelalte elemente
Greutate brută 5,44 kg
Greutate netă 4,8 kg
Înălțime 8,5 cm
Lățime 40 cm
Lungimea furtunului de duș 1,5m
Mâner Cu un singur maner
Materialul furtunului de duș Pcv
Mecanism Termostat

http://www.cersanit.com/ro/echipamente-de-baie/city,20.html


Modul de montaj Pe perete

Tip de cromare Cersanit super shine - grosimea stratului de nichel 8-12μm si crom de 0,25-0,3 μm
aplicata pe bateria cersanit, garanteaza o inalta calitate chiar si dupa cativa ani

Tipul capului Termostatic
Tipul mânerului de duș Suport culisant
Tipul produsului Mecanic
Valoarea clasei de debit 21,44
Valoarea clasei fonice De la 20 pana la 30 db


