MISTURADORA TEMPOMIX 3 PAREDE

Premiada no concurso PLUS X AWARD 2020/2021

A TEMPOMIX 3 da DELABIE (Ref. 794050, 794055) foi premiada no concurso PLUS X AWARD 2020/2021
com 3 selos de qualidade: Alta Qualidade, Conforto e Funcionalidade.
O prémio
O PLUS X AWARD é o prémio mais importante de inovação do mundo,
nos domínios da tecnologia, desporto e estilo de vida. Premeia as
marcas que se distinguem pela qualidade e inovação dos seus produtos.
Um júri de peritos independentes, representando diferentes setores de
atividade, atribui os selos de qualidade do prémio
inovação: Inovação, Design, Alta Qualidade, Conforto, Funcionalidade,
Ergonomia e Ecologia.
Esta abordagem do PLUS X AWARD é única. Os selos de qualidade do
PLUS X AWARD são uma referência para os melhores produtos
e um sinal evidente da qualidade de uma marca.
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A vencedora
A DELABIE oferece uma inovação com a sua misturadora de parede
TEMPOMIX 3 monocomando. É oferecida a possibilidade de se
instalar uma misturadora de parede sem placa ou módulo de encastre.
São possíveis várias formas de instalação e muito mais apelativas
esteticamente: entre parede completa e Placoplâtre®, entre divisórias
de Placoplâtre® ou em parede completa (apenas necessário um único
rasgo). A sua manutenção é igualmente facilitada com um acesso
direto pela frente da torneira, sem ser necessário desmontar.
Num só gesto, o utilizador pode escolher a temperatura e acionar
a torneira. Com a sua abertura suave, a TEMPOMIX 3 pode ser
facilmente utilizada por qualquer tipo de utilizador, seja qual for o seu
grau de autonomia.
O fecho automático da TEMPOMIX 3 impossibilita uma contaminação
sobre a torneira após ensaboar, o que permite evitar a transmissão de
germes através das mãos, ao contrário de uma torneira tradicional.
A TEMPOMIX 3 está também equipada com um quebra-jatos higiénico,
fabricado com materiais anticalcário que impedem a retenção de água
e impurezas.
Com uma temporização de 7 segundo e um débito de 3 l/min,
garante uma economia de água que pode ir até 85%.
O seu design elegante, faz da TEMPOMIX 3 um produto que se integra
perfeitamente em todos os tipos de locais públicos, respondendo aos
vários constrangimentos de vandalismo ou resistência à utilização
intensiva que se podem encontrar.
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