
SET INCASTRAT PENTRU DUS LARGA B342 CROM
COLECŢIA LARGA

CODUL PRODUSULUI: S952-029

Descrierea produsului

Set de duș incastrat din colecția LARGA. Datorită stratului de crom Cersanit Super Shine, setul se caracterizează printr-un aspect
estetic, ceea ce îl face un element stilat și elegant al fiecărei băi. Învelișul cromat Cersanit Super Shine garantează, de asemenea, o
durabilitate ridicată a suprafeței, chiar și după mulți ani de utilizare. Bateriile de baie-duș incastrate au fost echipate cu un cap
ceramic, care permite o reglare lină a fluxului de apă pe toată durata de viață. Setul include și o piesă de sub tencuială - sub formă
de cutie, care permite instalarea și înlocuirea ușoară, precum și braț de duș din alamă, duș cu efect de ploaie SLIM (0,2 cm) din oțel
inoxidabil de 25x15 cm cu finisaj siliconic Cersanit EasyClean, lățime de 9 cm para de duș ABS - 3 funcții, furtun de duș PVC
lungime 150 cm (certificat WRAS. Produsul este acoperit cu o garanție de 12 ani pe corp, o garanție de 5 ani la capul de duș și o
garanție de 2 ani la celelalte elemente a dusului.

Date tehnice

Clasa de debit S/b
Clasa fonică Ii
Culoare Crom
Diametrul parei de duș 9
Finisare Silicon - cersanit easy clean
Funcțiile parei de duș Rain, fall, rain & fall
Garanție 12 ani corp, 5 ani cartus, 2 ani celelalte elemente
Greutate brută 4,03 kg
Greutate netă 3,35 kg
Lungimea furtunului de duș 150
Materialul furtunului de duș Pcv
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 Ceramic
Valoarea clasei de debit 19/22,9

http://www.cersanit.com/ro/echipamente-de-baie/larga,136.html


Valoarea clasei fonice De la 20 pana la 30 db


