TORNEIRAS PARA ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE CUIDADOS DE SAÚDE

HIGIENE, SEGURANÇA E CONFORTO:
OS ALIADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE CUIDADOS DE SAÚDE!

BIOSA
FE
Corpo com interior liso
sem porosidades

Função choque térmico

Ref. 2565T5

DELABIE revela o novo design das suas misturadoras de lavatório e de banca com bica alta fixa e/ou
orientável. Disponíveis em várias versões, destinam-se a dar resposta às questões de higiene, segurança
e conforto nos estabelecimentos de cuidados de saúde.
Estabilidade de temperatura ideal
As misturadoras com bica alta DELABIE são desenhadas
Higiene controlada
para limitar as variações de temperatura, no caso de
A nova gama de misturadoras com bica alta DELABIE
variações de pressão na rede.
foi concebida para reduzir ao máximo o volume de água
Os modelos de equilíbrio de pressão compensam as
estagnada no seu corpo, limitando a fixação do biofilme.
inevitáveis variações de pressão entre as entradas de
Além disso, todas as partes internas destas misturadoras,
AF e AQ, fornecendo assim água com uma temperatura
incluindo a bica, são completamente lisas e sem
constante.
porosidades. Isto reduz significativamente o risco de
desenvolvimento bacteriano.
Conforto para todos
As novas misturadoras da gama estão disponíveis com
Segurança anti-queimaduras reforçada
uma altura de saída da água de A.165 mm, A.205 mm
A nova gama de misturadoras com bica alta está disponível
ou A. 305 mm e um comprimento da bica de C.140 mm,
em várias versões. A DELABIE oferece misturadoras
C.170 mm ou C.250 mm, otimizando assim a lavagem das
mecânicas com cartuchos cerâmicos ou de equilíbrio de
mãos e evitando o risco de retroprojeção das bactérias
pressão, equipadas com um limite de temperatura máxima
sobre a bica. São também adequadas para a instalação de
bloqueado. O utilizador não pode ir além da temperatura
filtros terminais, para efeitos curativos ou preventivos.
do limitador, reduzindo o risco de queimaduras.
Equipadas com uma alavanca longa ergonómica, estas
As versões de equilíbrio de pressão também estão
misturadoras atendem às necessidades dos profissionais
equipadas com a tecnologia SECURITHERM EP:
de saúde, bem como das pessoas idosas e/ou com
em caso de corte de alimentação de água fria, o débito
mobilidade reduzida. Também permitem um comando
será reduzido a um pequeno fio de água quente que
sem contacto manual, através do cotovelo, pulso ou
impeça qualquer risco de queimadura para o utilizador.
antebraço.
Em caso de corte de alimentação de água quente,
o débito de água fria também é reduzido.
Além disso, o novo desenho destas misturadoras com
bica alta permite realizar choques térmicos à temperatura
de água quente da rede. Basta premir o pequeno botão
vermelho na parte posterior do manípulo.

NOTA PRODUTO / MISTURADORA MECÂNICA COM BICA ALTA
A DELABIE revela a sua nova gama de misturadoras mecânicas com bica alta. Disponíveis nas versões com cartucho cerâmico ou de equilíbrio
de pressão com bica fixa e/ou orientável, estas misturadoras estão disponíveis com diferentes alturas e comprimentos de bica para proporcionar
um conforto ideal.
A par do seu design, estas misturadoras também contribuem tanto para a segurança dos pacientes como para a prevenção das infeções
nosocomiais, no seio dos estabelecimentos de cuidados de saúde. Garantia 10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

Misturadora mecânica de lavatório
de equilíbrio de pressão com bica fixa
Ref. DELABIE - 2565T5EP

Misturadora mecânica de banca
com bica orientável
Ref. DELABIE - 2564T4

Misturadora mecânica de lavatório
com bica orientável
Ref. DELABIE - 2564T1

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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