Informacija gauta: 2022-07-05 05:41

Higieninis pakabinamas unitazas CLEANET RIVA su apiplovimo fukcija, Rimless be nuplovimo lanko, LCC
danga, baltas
Prekės kodas: U1LFN-8206914000001
Gamintojas: Array
Kategorija: Keramika > Unitazai

KAINA : 5 120,37 €
Apie prekę
Pristatymo terminas, d.d.: 35
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 330
Plotis, mm: 600
Gylis, mm: 395
Pagaminta iš:
Spalva:
Tipas:
Montavimo tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas
„CLEANET RIVA“ UNITAZAS SU APIPLOVIMO FUNKCIJA
„Cleanet Riva“ unitazas su apiplovimo funkcija – tai integruotas aukštos kokybės, techniškai modernus ir
vartotojui patogus sprendimas.
„Laufen“ visas technologijas integravo į uždarą keraminį korpusą, todėl estetiškas unitazas puikiai įsilies į
kiekvieno vonios kambario interjerą. Svarbiausia šio aukščiausios kategorijos unitazo savybė – platus intuityvių
apiplovimo funkcijų spektras. „Cleanet Riva“ išsiskiria dviejų lygių veikimo koncepcija: naudojant įprastai,
unitazas su apiplovimo funkcija yra valdomas paspaudžiant arba pasukant šone įmontuotą nerūdijančio plieno
sukiojamąjį mygtuką. Nuotolinio pultelio jutikliniame ekrane vartotojas gali pasirinkti pagrindinius arba detalius
nustatymus.
„Cleanet Riva“ – vienintelis unitazas su apiplovimo funkcija, užtikrinantis daugiapakopę higieną, nes reguliariai
vyksta terminis visos vandens cirkuliavimo sistemos valymas. Unitazas lengvai valomas, nes jis yra besiūlis, o
keramika padengta nuo nešvarumų saugančia LCC danga. Sėdynė ir dangtis yra su greito nuėmimo funkcija.
Galinga „Cleanet Riva“ srovė švariai nuplauna, todėl nereikalingas vandens paskirstymo apvadas ir kanalas.
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Sumažintas kompaktiškas dizainas kaip įprasto unitazo.
Uždaras keraminis korpusas su užslėpta vandens ir elektros sistema.
Unitazas be vandens paskirstymo apvado yra higieniškas ir lengvai valomas.
LCC keramikos paviršiaus apdaila.
Intuityvus veikimas, valdymas sukiojamuoju mygtuku arba nuotoliniu pulteliu.
Labai stiprus, bet švelnus apiplovimas.
Ypač galingas režimas 5,6 l/min.
Švelnesnis damų dušas su atskiru mygtuku.
Kruopštus purkštuko valymas prieš kiekvieną naudojimą ir po naudojimo.
Keičiamas purkštukas visiškai paslėptas už dangčio.
Automatinis oro gaiviklis su aktyvintos anglies filtru.
Naktinė signalinė LED lemputė.
Skirtingi programuojami vartotojo profiliai.
Integruota savaiminio valymo funkcija su terminiu valymu ir automatiniu nukalkinimu.
Lengvai nuimama kieto plastiko (duroplasto) sėdynė su dangčiu, su uždarymo sulėtinimo sistema.
Mažos energijos sąnaudos.

