
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННИ ТА ДУШУ B256 MODUO ЗІ
ЗМІШУВАЧЕМ ТА КОРОБКОЮ ПРИХОВАНОГО
МОНТАЖУ
КОЛЕКЦІЇ MODUO, MODUO ЗМІШУВАЧІ

КОД ТОВАРУ: S952-011

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА 8400,00 грн

Опис товару

Колекція MODUO поєднує в собі не лише душові кабіни, меблі та кераміку для ванної кімнати, а й представлена
стильними змішувачами в універсальному хромованому кольорі зі стійким до подряпин та стирання покриттям Cersanit
Super Shine. В асортименті наявні змішувачі для умивальника та біде, для ванни та душу, душовий комплект з надзвичайно
тонкою верхньою лійкою з тропічним душем, змішувачі прихованого монтажу з коробкою, які легко встановлювати та
обслуговувати. Кожен змішувач має керамічний картридж, який гарантує довговічність продукту та відповідає за його
комфортне використання, плавно регулюючи потік води. Крім того, змішувачі для умивальника та біде оснащені
аератором Cersanit Water Save, який зменшує споживання води вдвічі, тому значно заощаджує витрати на водопостачання.
Завдяки універсальному дизайну всієї концепції, змішувачі можуть вписатися в будь-який інтер’єр ванної кімнати.
В комплект змішувачів MODUO входять:
• змішувач для ванни та душу з коробкою прихованого монтажу
• штанга довжиною 70 см з тримачем ручного душу з нержавіючої сталі
• 3-функціональний ручний душ з якісного ABS-пластику з силіконовим покриттям EasyCLEAN діаметром 13,8 см та
латунним коннектором підводу води
• душовий шланг з ПВХ (схвалений WRAS) довжиною 150 см та функцією протидії скручуванню
• лійка тропічного душу SLIM діаметром 25 см з нержавіючої сталі та силіконовими форсунками EasyCLEAN

Технічні дані

Акустична група 20-30 db
Вага брутто 3,515 кг
Вага нетто 2,77 кг
Гарантія 12 років на змішувач + 5 років на картридж + 2 роки на інші елементи
Діаметр лійки 12,8 см
Довжина шланга 150 см
З'єднувальні шланги Eco epdm, сертифікат wras
Картридж Керамічний
Клас витрати води S/b

http://www.cersanit.com/ua-ua/santehnika-ta-mebli-dla-vannih-kimnat/1moduo_1,104.html
http://www.cersanit.com/ua-ua/santehnika-ta-mebli-dla-vannih-kimnat/moduo_zmishuvachi,130.html


Колір Хром
Матеріал шланга Пвx
Об'єм витрати води 19/22,9
Покриття лійки Силікон - cersanit easy clean
Режими лійки Дощ, каскад, комбінований
Спосіб установки Настінний
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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