TORNEIRAS PARA ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE CUIDADOS DE SAÚDE

MISTURADORA DE LAVATÓRIO SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP: uma conceção única para dar resposta às múltiplas exigências

Segurança anti-queimaduras

BIOSA

FE
Ref. 2621EP

Higiene e controlo
da proliferação bacteriana

Saída de bica BIOSAFE

Função choques térmicos

A misturadora SECURITHERM EP BIOSAFE vem completar a gama de misturadoras BIOSAFE
existente e premiada nos German Design Award 2017. A 2621EP dá resposta a todos os
constrangimentos dos residentes nos estabelecimentos de cuidados de saúde e lares: conforto,
total segurança, higiene e controlo da proliferação bacteriana.
SECURITHERM: total segurança
anti-queimaduras
Como todas as misturadoras SECURITHERM EP,
a misturadora 2621EP está equipada com limitação de
temperatura máxima e com cartucho de Equilíbrio de
Pressão. Esta tecnologia EP permite compensar as
inevitáveis variações de pressão na rede,
com o objetivo de manter perfeitamente estável
a temperatura da água na sua saída.
Ela garante também uma segurança anti-queimaduras
automática.
Em caso de corte de alimentação de água fria, o débito
de água quente é reduzido, impedindo qualquer risco
de queimadura ao utilizador.
Esta misturadora beneficia igualmente da tecnologia
Securitouch. O corpo e o mecanismo da 2621EP são
termicamente isolados, garantindo a ausência de
pontos quentes ao toque, por parte do utilizador.
A 2621EP é a única misturadora mecânica do mercado
que permite realizar choques térmicos à temperatura
da água quente da rede, sem desmontar o manípulo
ou cortar a alimentação de água fria. Para desbloquear
o limitador de temperatura, basta apenas pressionar
o botão vermelho, situado na traseira do manípulo da
misturadora.
Economia de água
Equipada com limitadores de débito, a misturadora
2621EP, permite reduzir significativamente o consumo
de água, garantindo o conforto ideal por parte do
utilizador.

BIOSAFE: controlo da proliferação bacteriana
A conceção única da misturadora 2621EP permite
reduzir consideravelmente o volume de água no seu
corpo (cartucho Ø 35, ausência de bica...), reduzindo
assim a proliferação bacteriana.
Combinada com passagens de água reduzidas, ela
permite uma maior velocidade de circulação da água,
permitindo melhor controlar o biofilme.
A saída BIOSAFE está diretamente integrada no corpo
da misturadora. Concebida em Hostaform®, a sua
superfície interior lisa, não oferece qualquer aderência
às impurezas e depósitos de calcário, reduzindo o
aparecimento e a propagação de bactérias e germes.
A DELABIE também antecipa as novas diretivas
europeias sobre a água potável, projetando torneiras
sem contacto com crómio, níquel e chumbo. Desta
forma, a água distribuída é mais segura e pura.
Design moderno
A forma elegante desta misturadora sem bica, torna-a
uma torneira com um design sem dúvida moderno, mas
sem negligenciar o conforto do utilizador.
A forma simples da misturadora, reduz a sujidade
e facilita a sua limpeza, a base da higiene.

NOTA PRODUTO / MISTURADORA DE LAVATÓRIO SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP: a última novidade das misturadoras BIOSAFE
A misturadora de lavatório BIOSAFE 2621EP responde perfeitamente às múltiplas exigências dos residentes dos estabelecimentos de saúde
e lares. Equipada com a tecnologia SECURITHERM EP (Equilíbrio de Pressão), garante conforto e a segurança ideal para o utilizador.
Devido ao seu design único, baixo volume de água no seu corpo, saída BIOSAFE integrada..., esta nova geração da misturadora BIOSAFE reduz
consideravelmente o desenvolvimento bacteriano.
Disponível na versão misturadora com ou sem válvula e com cartucho standard ou equilíbrio de pressão. Garantia 10 anos.
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Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.
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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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