
Baterie DECOR 
Woda na jedno kliknięcie 
____   



DNowa seria baterii DECOR

łączy najnowsze rozwiązania

technologiczne i innowacje

ze stylem funkcjonowania zgodnie 

z filozofią zrównoważonego rozwoju.

Od teraz korzystaj z wody

w wygodny, nowoczesny 

i odpowiedzialny sposób.

Baterie DECOR
Woda na jedno kliknięcie
____

Ponadto baterie umywalkowe zostały wyposażone w:

System łatwego montażu
EASY FIX

Napowietrzający
regulator strumienia

Dzięki szybkiemu startowi wody 

i możliwości wybrania stałej, optymalnej 

temperatury wody, DECOR jest bardziej 

komfortowy i prosty w obsłudze na co 

dzień. Tym samym oszczędzasz wodę, 

Twój czas i pieniądze.

Już nie zdarzy Ci się uruchomić 

większego strumienia wody niż 

potrzebujesz, ponieważ w bateriach 

DECOR natężenie przepływu jest stałe.

Zastrzeżony wzór pokrętła zmiany 

temperatury nadaje mu niepowtarzalnego 

stylu oraz sprawia, że jego obsługa jest 

komfortowa i pewna.

Ruchoma wylewka jest wygodnym 

przełącznikiem źródła strumienia wody.

Mniej niż 9 litrów wody/min – tylko tyle 

będziesz jej zużywać dzięki Systemowi 

SAVE MONEY w który wyposażone są 

baterie umywalkowe z serii DECOR.



Komfort
i funkcjonalność
 

Płynnie i szybko przełączaj strumień wody 

między deszczownicą, 3-funkcyjną rączką 

prysznicową, a ruchomą wylewką dzięki 

wygodnym przełącznikom Click.

ZZ baterią wannową DECOR jesteś o jeden 

klik od strumienia wody z wylewki i o jeden 

ruch dłonią od przełączenia go na rączkę 

natryskową. Zyskaj dodatkową przestrzeń 

podczas kąpieli dzięki ruchomej wylewce. 

Baterie DECOR

Ruchoma wylewka baterii kolumny 

prysznicowej będzie pomocą podczas

wielu czynności w Twoim gospodarstwie 

domowym.

Nie ważne ile masz wzrostu - naszą 

kolumnę natryskową dostosujesz 

precyzyjnie wg swoich preferencji. 

Ustaw wysokość deszczownicy lub 

przesuń ruchomy uchwyt rączki 

prysznicowej - gotowe.



Typ stojąca, wysoka

Montaż nablatowy, naumywalkowy

Rodzaj wylewki stała

Materiał główny mosiądz  
Dodatkowe
wyposażenie

wężyk zasilający 45 cm w zestawie

Wykończenie Black & Gold / Black / Chrome

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa

2420700

2420710

2420720

2420730

KOD: Black & Gold

KOD: Black & Gold

KOD: Black & Gold

KOD: Black & Gold

Typ naścienna

Montaż naścienny

Rodzaj wylewki ruchoma

Materiał główny mosiądz  
Wyposażenie
prysznica / wanny

wąż z rączką prysznicową

Wykończenie Black & Gold / Black / Chrome

Bateria wannowa, jednouchwytowa

Typ stojąca

Montaż nablatowy, naumywalkowy

Rodzaj wylewki stała

Materiał główny mosiądz  
Dodatkowe
wyposażenie

wężyk zasilający 45 cm w zestawie

Wykończenie Black & Gold / Black / Chrome

Bateria umywalkowa, jednouchwytowa

ChromeBlackBlack
& Gold

Bateria natryskowa, jednouchwytowa

Kolumna natryskowa

Typ naścienna

Montaż naścienny

Materiał główny mosiądz  
Wyposażenie
prysznica / wanny

wąż z rączką prysznicową

Wykończenie Black & Gold / Black / Chrome

Typ naścienna

Montaż naścienny

Rodzaj wylewki ruchoma

Materiał główny mosiądz  
Wyposażenie
prysznica / wanny

wąż z rączką prysznicową

Wykończenie Black / Chrome
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2420650

2420660

2420670

2420680

2420760

2420600

2420610

2420620

2420630

2420750

KOD: Black

KOD: Black

KOD: Black

KOD: Black

KOD: Black

KOD: Chrome

KOD: Chrome

KOD: Chrome

KOD: Chrome

KOD: Chrome


