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Information
Product code
23445000
Brand
Eurocube

Attributes

Data:
Cena katalogowa

214 €

Product title - long

Eurocube

Subtitle

Bateria umywalkowa, DN 15
M-Size

Product code

23445000

Product url

http://www.grohe.com/pl/7396/grohe/lazienki/eurocube/szczegolyproduktu/?product=23445-G318&color=000&material=23445000

Kategoria

Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/23445000.gif

Product description
EurocubeBateria umywalkowa, DN 15
M-Sizemontaż jednootworowy
metalowa dźwignia
głowica ceramiczna 28 mm
z GROHE SilkMove®
z ogranicznikiem temperatury
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator GROHE EcoJoy® SpeedClean 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem
pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
system instalacyjny GROHE QuickFix™ Plus
minimalne ciśnienie 1,0 bar
Product category

Eurocube

Category description

Szeroki wybór wzorów
Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas
kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE
Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów
zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego
indywidualnym

zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu.
W celu zmaksymilizowania doznań systemy
Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na
komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na
ich
wzrost.
Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic?
Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki
produktom GROHE.
Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży

Pobierz Broszurę GROHE

Szeroki wybór
stylów baterii łazienkowych
Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów
w
każdej kategorii.

Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu
Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące
technologie,
które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści.
Baterie GROHE dożywotnia gwarancja jakości
Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej
trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany.

W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe
materiały i
części składowe zostają poddane testom materiału i
funkcjonalności,
aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów
jakości.

Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości,
odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach
intensywnego

długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję,
że
nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata.

Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części
zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części
wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne.
Wielokrotnie nagradzane modele baterii
Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby
ułatwić
Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne
grupy pod względem stylu:

Cosmopolitan
Contemporary
Authentic
Wielokrotnie nagradzane projekty
Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi
międzynarodowymi
nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i
stylu.

DNA stylu GROHE
Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym
wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta
7º.
Oszczędzaj wodę i energię z GROHE
Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały
jak
najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność
zasobów wybi
Product category url

http://www.grohe.com/pl/6859/grohe/lazienki/eurocube/

Produkt - Dane:
Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Eurocube - jednouchwytowa bateria umywalkowa

Seria

Eurocube

EAN

4005176998706

Zastosowane Technologie:

Technologie

EcoJoy®; QuickFix® Plus; SilkMove®; SpeedClean®;
StarLight®; System szybkiego montażu; Zestaw odpływowy
z drążkiem;

O Producencie:
Gwarancja

5 lat

Dane Techniczne:
Numer katalogowy

23445000

Montaż

1-otworowy stojący

Typ

jednouchwytowa

Rodzaj

zwykła

Kolor

chrom

Rodzaj wylewki

stała, ze zintegrowanym perlatorem ;

Przyłącze

giętkie węże przyłączeniowe

Ogranicznik temperatury

regulowany

Ogranicznik przepływu strumienia

stały

Ograniczenie przepływu strumienia

5,7

Rodzaj uchwytu

metalowy

Rozmiar

S

Dostępny w rozmiarach

XS; S; M; L; XL;

Klasa głośności

brak

Typ głowicy

ceramiczna

Rozmiar głowicy

28 mm

Zasięg wylewki

133 mm

Wysokość korpusu

172 mm

Ilość otworów

1

Pierścień centrujący

nie

Do otwartych term (bezciśnieniowych)

nie

Minimalne wymagane ciśnienie

1 bar
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