TORNEIRAS PARA ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE CUIDADOS DE SAÚDE

MISTURADORA MECÂNICA DE LAVATÓRIO 2640

A única misturadora sequencial de parede do mercado com a função de choque
térmico sem desmontar o manípulo

Abertura e fecho sequenciais
sobre a água fria

Ref. 2640

Baixo volume de água
em estagnação

As torneiras instaladas nas zonas técnicas dos estabelecimentos de saúde devem dar resposta
aos constrangimentos do quotidiano: o controlo da proliferação bacteriana, a segurança antiqueimaduras e a ergonomia, com o objetivo de proporcionar bem-estar e conforto aos utilizadores.
Assim, a DELABIE oferece uma nova misturadora sequencial de parede para lavatório, projetada para
dar resposta às diferentes necessidades.
Tecnologia e funcionalidades
A nova misturadora de parede 2640 da DELABIE
é perfeitamente adaptada ao meio médico.
O seu cartucho mecânico sequencial permite a sua
abertura e regulação da temperatura apenas com um
movimento lateral numa amplitude de 70°.
A abertura da misturadora sobre a água fria sem
qualquer passagem de água quente, permite retirar
unicamente água fria quando necessário.

Função choque térmico

Ergonomia e funcionalidades
melhoradas

Segurança anti-queimaduras
A misturadora sequencial 2640 abre e fecha sobre
a água fria para uma segurança anti-queimaduras
acrescida. Ela está equipada com um limitador de
temperatura máxima bloqueável, com o objetivo de
evitar qualquer risco de queimaduras.
Devido à sua conceção, o corpo da nova misturadora
sequencial de parede é termicamente isolado: a água
quente circula desde as entradas até ao cartucho
através de pequenos tubos, sem nunca haver contacto
com as paredes da misturadora.
É assim descartado qualquer risco de queimaduras.
A realização de choques térmicos está facilitada graças
à presença de um botão vermelho, situado na traseira
do manípulo da misturadora. Com a ajuda de um objeto
pontiagudo, simplesmente pressionar para dentro para
desbloquear o limitador de temperatura, com o objetivo
de obter a temperatura máxima fornecida pela rede.

Máxima higiene
A misturadora sequencial 2640 da DELABIE está
concebida para limitar ao máximo o volume de água
em estagnação no seu corpo: poucos componentes
estão em contacto com a água, limitando a fixação do
biofilme.
Além disso, a sua conceção permite evitar o contacto
entre a água e os elementos metálicos, tais como o
crómio, níquel e chumbo. A água distribuída é assim
mais pura e segura.
Esta misturadora está equipada com uma saída
BIOSAFE, em Hostaform®, que permite uma passagem
da água confortável, sem a retenção de calcário
ou impurezas, reduzindo o risco de contaminação
bacteriana.
Conforto e ergonomia
Abrindo e ajustando a temperatura com o mesmo
movimento lateral, estas misturadoras são muito
ergonómicas.
A alavanca Higiene também permite um comando sem
contacto manual, com o cotovelo ou o pulso.
A saliência relevante da bica garante uma lavagem
otimizada das mão. Orientável, a bica pode ser
facilmente fixa ao inserir um parafuso na sua traseira.

NOTA PRODUTO / MISTURADORA MECÂNICA DE LAVATÓRIO 2640
A única misturadora sequencial de parede do mercado com a função de choque térmico sem desmontar o manípulo
A misturadora de lavatório sequencial 2640 da DELABIE responde perfeitamente aos constrangimentos encontrados nas zonas técnicas
dos estabelecimentos de saúde. A sua conceção permite retirar unicamente água fria quando necessário e realizar os choques térmicos à
temperatura da rede sem cortar a água fria e sem necessidade de desmontar o manípulo. Além disso, a segurança do utilizador é garantida: .
a misturadora é fornecida com um limitador de temperatura máxima bloqueável. Equipada com um cartucho sequencial, a sua abertura e fecho
efetuam-se apenas com um único movimento para uma ergonomia acrescida. Garantia10 anos.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

Misturadora mecânica sequencial de parede
Bica fixa/orientável L.120
Ref. DELABIE : 2640

Misturadora mecânica sequencial
de parede - Bica fixa/orientável L.200
Ref. DELABIE : 2641

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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