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Опис товару

Колекція змішувачів BRASCO — це пропозиція для тих, хто шукає модний дизайн і функціональні рішення. Душова колона
BRASCO має хромоване покриття Cersanit Super Shine, яке гарантує високу якість поверхні навіть після багатьох років
використання. В комплект входить високоефективний термостатичний змішувач з технологією SafeTouch, що запобігає
нагріванню корпусу змішувача до температури, яка може спричинити опіки при дотику до поверхні, лійка ручного душу з
душовим шлангом з ПВХ довжиною 150 см та лійка тропічного душу з настінним тримачем.

Термостатичний змішувач має дві пластикові ручки: одна виконує функцію автоматичного блокування при досягненні
температури води в змішувачі 38 ° C, інша слугує для переключання ручного та верхнього душу. Для зняття блокування та
самостійному регулюванні температури води достатньо натиснути кнопку на корпусі та повернути ручку. У випадку
зупинки надходження гарячої чи холодної води пристрій автоматично зупиняє її подачу, тим самим попереджує різкий
потік холодної або ж гарячої води з лійки.

Лійка тропічного душу виготовлена з нержавіючої сталі, має мінімалістичний дизайн та товщину диска лише 0,2 см та
діаметр 25 см. Ручний душ діаметром 10 см виготовлений з ABS-пластику, має три режими води: дощ, масаж та
комбінований. Обидві лійки мають силіконове покриття EasyCLEAN, яке легко очищати від бруду та нальоту.

Технічні дані

Акустична група U
Вага брутто 5,3 кг
Вага нетто 4,3 кг
Гарантія 3 роки на термостатичний змішувач, 2 роки на інші елементи
Довжина шланга 150 см
Картридж Термостатичний
Клас витрати води S/s
Колір Хром

http://www.cersanit.com/ua-ua/santehnika-ta-mebli-dla-vannih-kimnat/brasco_zmishuvachi,129.html


Матеріал шланга Пвx
Механізм Термостат
Покриття лійки Силікон - cersanit easy clean
Режими лійки Дощ, масаж, комбінований
Ручка Одноважільний
Спосіб установки Настінний
Тип змішувача Механічний
Тип лійки Пересувний

Тип хромування
Cersanit super shine - технологія покриття змішувачів шаром нікелю 8-12 мкм та
хрому 0,25-0,3 мкм, яка гарантує бездоганну поверхню навіть через багато років
використання.
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