TEMPOMATIC 4 URINOL ENCASTRAR

Premiada pelos ICONIC AWARDS 2019 : Innovative Interior

Ref. : 430PBOX-430036

A torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 da DELABIE, acabamento preto em vitrocerâmica, foi distiguida no concurso
ICONIC AWARDS 2019 : Innovative Interior, com a menção « Selection ».
O prémio
Os « ICONIC AWARDS : Innovative Interior » premeiam as melhores
inovações da indústria do mobiliário e da decoração de interiores.
O design da peça deve ser considerado no seu conjunto :
as torneiras não são mais consideradas como um objeto solitário,
mas sim como um elemento de decoração de pleno direito.
Este concurso internacional cria uma plataforma de relacionamento
única, entre designers de produto e os arquitetos.

A TEMPOMATIC 4 urinol de encastrar alia design, economia de água
e eficácia na limpeza.
Equipada com o « modo afluência », sistema de limpeza exclusivo da
DELABIE, esta torneira de urinol « inteligente » é capaz de detetar
os períodos de afluência e adaptar a sua limpeza. Durante estes
períodos, o volume de água é reduzido, apenas para enxaguar
o urinol entre duas utilizações. No final do período, é efetuada uma
limpeza completa com a finalidade de limpar totalmente o urinol.
Os módulos standard do mercado são recortáveis por trás da flange,
o que favorece o risco de fugas entre a parede e ele mesmo.
A DELABIE desenvolveu um módulo recortável à frente da flange,
garantido uma perfeita estanquidade da instalação.
O módulo está equipado com um sistema de encaixe por clips que
bloqueia facilmente a flange (sistema patenteado).
O design elegante da placa preta em vitrocerâmica é resistente aos
choques e, combina perfeitamente em qualquer espaço sanitário
de um local público.
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