TORNEIRAS PARA LOCAIS PÚBLICOS

COLUNA DE DUCHE TEMPORIZADA AR LIVRE

Sem esforço: Design, economia e robustez

Economia de
água

Conforto

Antivandalismo

Fácil
instalação

AR LIVRE: a nova coluna de duche temporizada da DELABIE. Disponível em
várias versões, adapta-se a todas as necessidades. Ecológica, económica
e sustentável, garante o conforto de todos.
Um produto que se adapta a todas
as necessidades
A coluna de duche AR LIVRE
está disponível em 5 versões: 1 duche,
1 duche e 1 lava-pés, 2 duches,
2 duches e 1 lava-pés ou 4 duches.
Pode, portanto, facilmente adaptar-se
a todas as necessidades. O seu design
simples e elegante, foi pensado para se
inserir em qualquer tipo de ambiente.
Uma solução ecológica e económica
O seu sistema temporizado,
confere-lhe uma vantagem ecológica,
mas também económica, uma vez que
permite uma poupança de água de
80%, comparando com um sistema
de torneira convencional. O débito de
água é controlado e regulado a 6 l/
min. Em comparação com um duche
convencional, cujo débito é de 15 l/min.,
mais do dobro. Por último, a estabilidade
de débito é assegurada,
independentemente das variações de
pressão na rede, preservando o conforto
do utilizador.
Conforto para todos
O acionamento do botão de pressão, é
duas vezes mais suave do que o de um
duche convencional, facilitando a sua
utilização especialmente por crianças,
idosos e/ou com mobilidade reduzida.
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Instalação e manutenção
simplificadas
A sua instalação é fácil: o produto é
entregue «pronto a instalar». Graças à
sua tampa de acesso, situada na traseira
da coluna, a sua manutenção é feita de
forma simples e eficiente. Ela permite,
em particular, purgar e/ou cortar o
abastecimento de água da rede, a fim
de evitar os inconvenientes sazonais,
por exemplo, especialmente no inverno
com o risco de gelo. Em conclusão,
o seu design simples também permite
uma limpeza fácil e rápida.
Durabilidade infalível
A AR LIVRE também foi concebida para
resolver outro problema: a resistência
a todo o tipo de vandalismo e para uma
utilização intensiva. É por isso que a
DELABIE escolheu o alumínio anodizado
anticorrosão, para a coluna e o latão
cromado para as torneiras e chuveiro
de duche. A combinação destes dois
materiais, confere a este produto uma
resistência duradoura contra qualquer
ato de violência e, não se altera com o
tempo. A sua tecnologia comprovada,
também garante uma temporização fiável
e sustentável de 30 segundos para o
duche e 7 segundos para o lava-pés,
bem como resistência a mais
de 500 000 operações.

NOTA PRODUTO / COLUNA DE DUCHE TEMPORIZADA AR LIVRE
A DELABIE apresenta a sua nova coluna de duche temporizada AR LIVRE. Para se adaptar às necessidades de todos, está disponível em
5 versões e enquadra-se em qualquer ambiente, graças ao seu design elegante. Esta coluna permite realizar uma economia de água de 80 %.
A sua abertura suave, a facilidade de instalação e de manutenção, tornam-na um produto confortável para todos.
A combinação dos materiais escolhidos e a tecnologia comprovada, confere à coluna AR LIVRE uma resistência a toda a prova.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa
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Exemplo de instalação
da coluna de duche
AR LIVRE

Coluna de duche AR LIVRE
Ref. DELABIE - 717510

Coluna de duche AR LIVRE com
1 duche e 1 lava-pés
Ref. DELABIE - 717511

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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