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DUAL SHOWER SYSTEM‘S
Mai mult decât un duș

Acum cu KLUDI THERMOSTAT
DUAL SHOWER SYSTEM

Sistemele KLUDI DUAL SHOWER au fost suplimentate acum cu un adevărat multitalent, inclusiv
cu termostat. Dincolo de o

dotare exigentă, se numără și avantajele precum deservirea
confortabilă și montarea cu uşurinţă. Astfel fiecare baie se redecorează simplu și rapid
și oferă un confort de duş de o clasă superioară.

Mai mult decât o revigorare

MĂSURĂTORI

– sistemele KLUDI DUAL SHOWER

nou

Comutator cu
mâner de închidere:
În poziţia zero nu curge apa.
Răsucind mânerul în spate, va
curge apa din para de duș, în faţă
va curge din capul de duș. Cu cât
se va roti mâner mai mult spre
funcţia dorită, cu atât va crește
debitul de apă.
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6167705-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
cu un cap duș Ø 172 mm
KLUDI ZENTA 1S pară duș:
jet duș
furtun metalic 1500 mm

6609005-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
cu un cap duș Ø 200mm,
KLUDI ZENTA 2S pară duș:
jet duș, jet fin
SUPARAFLEX furtun duș 1600 mm

6609105-00
KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM:
cu un cap duș Ø 200mm
KLUDI A-QAs pară duș:
jeturi: Booster, Smooth, Volume
SUPARAFLEX furtun duș 1600 mm

6609505-00
KLUDI THERMOSTAT
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15:
cu un cap duș Ø 200mm,
KLUDI A-QAs pară duș:
jeturi: Booster, Smooth, Volume
SUPARAFLEX furtun duș 1600 mm

Temperatura specifică a
apei se reglează exact cu
ajutorul termostatului, dotat
cu o protecţie de apă fierbinte
la 38 °C.
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• ţeava superioară angulară permite

montarea în locuri cu tavan coborât
• SUPARAFLEX furtune de duș nerăsucibile
• suprafaţă cu efect anticalcar
• cap duș cu jet duș pe suprafaţă mare
• comutabil de pe pară de duș pe cap duș
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Mai mult decât un argument:
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Suport culisant
Ajustare facilă pe plan orizontal
și vertical a suportului culisant.
Fără trepte de reglare pentru
o poziţionare specifică.
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Comutator pentru
pară sau cap duș
Mânerul indică în sus, apa
va curge din para de duș. Se
răsucește mânerul spre dreapta,
apa va curge din cap duș.
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