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O sistema temporizado de descarga direta sem reservatório TEMPOFLUX 3 WC da DELABIE (Ref. 763030) foi premiado 
no concurso GERMAN DESIGN AWARD 2022 com a menção «SPECIAL MENTION». 

O prémio 
O German Design Award, atribuído pelo júri de peritos do German Design 
Council (Rat für Formgebung), é uma das mais prestigiadas competições 
na área do design do mundo, com uma elevada reputação que se estende 
para além dos círculos especializados.  Todos os anos, as candidaturas 
são cuidadosamente selecionadas e premiadas pelo seu cariz inovador 
individual e que contribui para a evolução do panorama do design 
internacional. O concurso impõe critérios extremamente elevados 
na seleção dos seus premiados: graças ao procedimento de nomeação 
único escolhido, apenas os produtos que se destacam claramente pela 
sua qualidade de design são convidados a competir.

 
O produto 
Mais higiénico do que as sanitas com reservatório, o sistema de descarga 
direta protege contra os riscos de desenvolvimento bacteriano. 
A ausência de um reservatório impede a estagnação da água, 
bem como depósitos de calcário ou impurezas nas instalações.  
Também permite eliminar o risco de fugas dos mecanismos plásticos 
dos reservatórios, frequentemente danificados. A descarga direta para 
sanita da DELABIE, que é particularmente eficaz, garante todo o conforto 
aos utilizadores. Diretamente ligado à rede de água, não necessita 
de enchimento, pelo que a descarga é feita sem tempo de espera. 
Perfeitamente adaptado para várias utilizações nos Locais Públicos, 
o sistema de descarga direta para sanita também oferece um tempo 
de limpeza muito curto.

O sistema temporizado de descarga direta TEMPOFLUX 3 WC, está agora 
disponível com o seu acabamento mais bonito: uma placa em vidro preto 
temperado, especificamente desenhado para os Locais Públicos. Para 
além do seu design intemporal, oferece um elevado nível de conforto ao 
utilizador. Graças ao seu botão de dupla descarga 3l/6l cromado, 
o volume de água pode ser ajustado de acordo com as necessidades 
do utilizador, poupando assim água potável. A sua abertura faz-se de uma 
forma ligeira e pode ser acionada por qualquer pessoa: desde uma criança 
até a um idoso, passando pelas pessoas com mobilidade reduzida. Para 
evitar abusos e desperdícios voluntários, está equipado com um sistema 
antibloqueio AB. Esta segurança impede que a torneira se mantenha na 
posição aberta. A descarga dá-se apenas quando é libertado o botão de 
pressão.

A placa de comando TEMPOFLUX 3 WC é colocada sobre uma caixa de 
encastre100% estanque. Além disso, este conjunto pode ser instalado de 
múltiplas formas: fixações laterais sobre calhas Placoplatre®, pela frente 
sobre parede em alvenaria ou posterior sobre painel, mas também sobre 
uma estrutura de suporte. A espessura da parede já não é um problema, 
pois a caixa pode ser cortada à medida e pode ser adaptada a espessuras 
de revestimentos que vão de 10 a 120 mm. 

Tão eficiente quanto bonito, o sistema de descarga sem reservatório 
TEMPOFLUX 3 WC, deixa a sua marca nos locais públicos fora do comum!

GERMAN DESIGN AWARD 2022: O SISTEMA DE DESCARGA DIRETA 
SEM RESERVATÓRIO TEMPOFLUX 3 PREMIADO
O VOLUME DE ÁGUA IDEAL! 

Exemplo de instalação, sistema de 
descarga direta sem reservatório 
TEMPOFLUX 3 WC
Ref. 763BOX-763030


