Bateria Multi-System / głowica i słuchawka natryskowa Round

SYSTEMY PODTYNKOWE

P R O D U K T Ó W

K A T A L O G

Bateria Cubic / głowica Floks / wylewka i dysze Cascada

Urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki
to nie lada wyzwanie. Systemy podtynkowe
pozwalają na stworzenie minimalistycznego
wnętrza, skrojonego na miarę potrzeb.
Właśnie dlatego w ofercie marki Deante można znaleźć różnorodne produkty, obejmujące zarówno pojedyncze elementy
do samodzielnego komponowania, jak i praktyczne, gotowe
zestawy. Niniejszy katalog powstał po to, aby ułatwić dobór,
montaż i konserwację systemów podtynkowych. Można w nim
znaleźć bogaty przekrój produktów Deante, schematy instalacyjne, obrazujące różnorodne konfiguracje elementów i cenne
porady. Mamy nadzieję, że pomoże on w zaaranżowaniu nawet
najbardziej nietypowej łazienki.
Anna Słowińska-Owczarek

Product Manager

MULTI SYSTEM
GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody, wylewka natryskowa 310 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA

termostatyczna z możliwością regulacji wypływu wody, 3-krotny diverter;

6 DYSZ NATRYSKOWYCH
SŁUCHAWKA NATRYSKOWA
strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe
przyłącze kątowe.
zob. schemat przyłączeniowy 3 str. 32
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NAC 091T

CYNIA
GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze
kątowe.
NAC 09BP
zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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JAGUAR
GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody, wylewka natryskowa 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
JAGUAR – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 40 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA
strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe
przyłącze kątowe.
zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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NAC 09XP

ANEMON
GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, wymiary 200x200 mm,
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 375 mm

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze
kątowe

NAC 09AP

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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VIGO
GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, 200x200 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody, wylewka natryskowa 375 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
VIGO – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA
strumień deszczowy;

AKCESORIA

wąż rozciągliwy długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze kątowe.
zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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NAC 09WP

Strumień deszczowy
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ELEMENTY PODTYNKOWE —

— DLACZEGO WARTO JE MIEĆ W SWOJEJ
ŁAZIENCE?
Systemy podtynkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących lub rearanżujących łazienki. Przedstawiamy ich najważniejsze zalety.
MODNY DESIGN
Zgodnie z aktualnymi trendami we wnętrzu liczy się czystość form, a także harmonia barw i faktur. To podejście pozwala
na stworzenie nowoczesnego wnętrza,
w którym każdy element odgrywa istotną
rolę, pełniąc równocześnie funkcję
użytkową i estetyczną. Montaż
elementów podtynkowych
pozwala ukryć wszelkie przyłącza
i rury w suficie, ścianie
bądź podłodze. Na zewnątrz
pozostają jedynie korpusy
baterii, głowice, słuchawki
i dysze, przypominające
prostą biżuterię. W ofercie Deante można znaleźć
produkty podtynkowe oparte
na podstawowych kształtach,
takich jak kwadrat i koło,
które doskonale wpisują się
w minimalistyczny trend.
ŁAZIENKOWY KOMFORT
Instalacje podtynkowe dają
możliwość kompletowania
zestawów dopasowanych
do potrzeb i upodobań
konkretnych użytkowników.
Można korzystać z gotowych propozycji,
bądź samodzielnie tworzyć różnorodne
kombinacje. Produkty podtynkowe
stosuje się zarówno w strefie prysznica, jak i wanny. Rozwiązanie, które
wykorzystamy w łazience jest uzależnione głównie od naszej wyobraźni.
JAKOŚĆ – ZAWSZE WAŻNA
Systemy podtynkowe Deante to wysokiej
jakości produkty, gwarantujące długoletnie, bezawaryjne użytkowanie. Do
produkcji baterii wykorzystuje się bowiem

10 /

wysokiej klasy materiał – mosiądz MO59,
odporny na korozję, o świetnych właściwościach odlewniczych. Z kolei, stanowiące główny element baterii, głowice
ceramiczne, decydują o jej poprawnym
funkcjonowaniu i szczelności. Dodatkowo,
wszystkie głowice natryskowe, dysze
i słuchawki posiadają system anti-calc,
ułatwiający usuwanie osadu wapiennego.

LICZY SIĘ KAŻDY CENTYMETR
Rozsądne wykorzystanie przestrzeni
w niewielkich łazienkach, a z takich
właśnie korzysta większość Polaków, jest
niezwykle istotne. W małych pokojach
kąpielowych warto zamontować elementy
podtynkowe – baterie i natryski, a także
odpływy liniowe. Wszystkie rury i inne
elementy przyłączeniowe pozostają
ukryte. Na zewnątrz widać jedynie chromowane elementy, które zdobią wnętrze.
Wybór elementów podtynkowych
pozwala na stworzenie pięknej, minimalistycznej łazienki. Pomieszczenie
wyposażone w sprzęt tego typu będzie
nie tylko pięknie się prezentować,
ale także służyć przez długie lata.

Bateria Vigo / kabina Funkia
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LOBELIA
GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła; średnica 226 mm; system anti-calc;
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATERIA NATRYSKOWA
termostatyczna;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany;
system anti-calc;

AKCESORIA

półka na mydło; wąż długości 1700 mm,
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NAC 690T

LOBELIA
GŁOWICA NATRYSKOWA

wymiary 200x200 mm; system anti-calc;
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATERIA NATRYSKOWA
termostatyczna;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany;
system anti-calc;

AKCESORIA

półka na mydło; wąż długości 1700 mm,

NAC 691T
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NAC 036K + NAC 046K

BDW 044L

NAC 00AP

NCS 051S

GŁOWICA NATRYSKOWA

prostokątna 260x188 mm, system anti-calc;
wylewka ścienna kwadratowa długości 375 mm;

NAC 071K x 3

BATERIA PODTYNKOWA
VIGO – BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU
głowica 35 mm;

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
kwadratowy, 3-funkcyjny

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, kaskadowy, system
anti-calc;

NAC 053K

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze
kątowe.
zob. schemat przyłączeniowy 6 str. 33
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NDA 051W

NCK 051K

BDX 044L

ZESTAW NATRYSKOWY

słuchawka o średnicy 117 mm; strumień
deszczowy i kaskadowy; zmiana funkcji za pomocą przycisku umieszczonego w słuchawce;
wąż PCV silver z o-ring; długości 1500 mm;
mydelniczka; drążek 790 mm

NAC 054K

BATERIA PODTYNKOWA JAGUAR –
– BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU
głowica 40 mm;

AKCESORIA

okrągłe przyłącze kątowe.
zob. schemat przyłączeniowy 1 str. 31
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BDS 044L

NOR 051S

NAC 051K

NDA 151W

BATERIA PODTYNKOWA
CHILI– BEZ PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU
głowica 40 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze
kątowe.
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NAC 005K + NAC 043K

BDA 044P

NAC 071K x 3

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, stalowa, wymiar 200x200 mm,
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 365 mm;

BATERIA PODTYNKOWA
AZALIA – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm; w zestawie 2 wersje dźwigni
– gładka oraz z motywem kwiatowym

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, system anti-calc;
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Bateria i głowica Multibox / bateria umywalkowa Floks / umywalka Anemon / miska ustępowa Peonia / kabina Walki-in / odpływ liniowy

W DOMOWYM SPA
Woda posiada zbawienne właściwości. Jej relaksacyjne i lecznicze działanie
pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz łagodzi dolegliwości.
Z leczniczych i relaksacyjnych właściwości wody mogą w pełni korzystać posiadacze
systemów podtynkowych. Woda wypływająca z poszczególnych elementów działa
orzeźwiająco i odprężająco, redukując napięcie. Mocny, biczowy strumień, pobudzająca
kaskada, czy delikatna mgiełka – to tylko niektóre możliwości, jakie oferują elementy
podtynkowe. Pokazujemy, jak należy wykorzystywać wodę podczas codziennej higieny,
aby zachować zdrowie i urodę.

•
•
•
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Górna głowica – zrasza i orzeźwia, działając relaksująco. Naprzemienny
ciepły i zimny prysznic poprawia krążenie krwi i ujędrnia skórę.
Dysze natryskowe – mocny, biczowy strumień
masuje wybrane partie ciała, zarówno lędźwie,
jak i np. barki, usuwając zmęczenie, a także
powoduje, że skóra staje się bardziej napięta.
Słuchawka natryskowa – poszczególne
strumienie dostarczają zróżnicowanych doznań:
• deszczowy – orzeźwia, odświeża, odżywia;
• hydromasaż – regeneruje, napina skórę,
usuwa zmęczenie;
• miękki – relaksuje, odpręża, uspokaja;
• mieszany – kombinacja podstawowych
strumieni;
• mgiełka wodna – zrasza, chłodzi, relaksuje;
• kaskada – orzeźwia, pielęgnuje.

NAC 003K + NAC 041K

BCK 044P

NOR 051S

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 359 mm;

BATERIA PODTYNKOWA
KAMELIA – Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU

NAC 051K

głowica 35 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze
kątowe.

NDA 151W

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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NAC 092K

GŁOWICA NATRYSKOWA

dł./szer./gr.: 230/502/33 mm, strumień deszczowy i kaskadowy; system anti-calc.

BATERIA PODTYNKOWA

termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż o długości
1500 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc.

NAC 09CT

zob. schemat przyłączeniowy 5 str. 33

NAC 082K

BATERIA PODTYNKOWA CUBIC – BEZ
PRZEŁĄCZNIKA NATRYSKU
głowica 35 mm.

WYLEWKA

zasięg wylewki 175 mm;
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BDD 044L

NAC 082K

BQM 044P

NOQ 051S

BATERIA PODTYNKOWA MINIMAL –
– Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

WYLEWKA WANNOWA PODTYNKOWA

NAC 052K

zasięg wylewki 175 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

AKCESORIA

wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze
kątowe.

NDA 151W

zob. schemat przyłączeniowy 4 str. 32
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Komplet podtynkowy Lobelia / odpływ liniowy / bateria umywalkowa i umywalka Anemon /

/ kabina Abelia

NAC 043K + NAC 008

NCS 051K

GŁOWICA NATRYSKOWA

BCT 044P

prostokątna, stalowa, wymiar 400x300 mm,
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 365 mm;

BATERIA PODTYNKOWA STORCZYK –
– Z PRZEŁĄCZNIKIEM NATRYSKU
głowica 35 mm;

ZESTAW NATRYSKOWY

strumień deszczowy, kaskadowy; system
anti-calc; stalowy drążek 790 mm z chromowaną mydelniczko-półką;
wąż PCV o długości 1500 mm;

AKCESORIA

kwadratowe przyłącze kątowe.
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NAC 055K

NAC 094K

NAC 09AT

NOQ 051S

NAC 071K x 3

GŁOWICA NATRYSKOWA

kwadratowa, dł./szer./gr.: 200/200/200 mm,
strumień deszczowy, system anti-calc.

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
termostatyczna, 3-krotny diverter;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

NAC 052K

strumień deszczowy, system anti-calc.

DYSZE NATRYSKOWE

strumień deszczowy, regulowane ustawienie
dysz; system anti-calc; wymiary 50x50 mm;

AKCESORIA

wąż o długości 1500 mm; kwadratowe
przyłącze kątowe.

NDA 151W
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Komplet podtynkowy Multi-System / kabina Abelia

NAC 003K / NAC 041K

NAC 09CT

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłączanie wody; wylewka natryskowa
długość 325 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż stalowy,
podwójnie pleciony 150 cm;

NAC 077K x 3

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc.

DYSZE NATRYSKOWE

regulowane ustawienie dysz, strumień deszczowy, system anti-calc, średnica 55 mm.
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NAC 033K + NAC 041K

NAC 09CM

GŁOWICA NATRYSKOWA

okrągła, plastikowa, średnica 220 mm, system
anti-calc, wylewka natryskowa 359 mm;

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
mieszaczowa; 4-krotny diveter z możliwością regulacji wypływu wody; wąż stalowy,
podwójnie pleciony 1500 mm;

SŁUCHAWKA NATRYSKOWA

strumień deszczowy, system anti-calc;

DYSZE NATRYSKOWE

regulowane ustawienie dysz, strumień deszczowy, system anti-calc, średnica 55 mm.
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NAC 077K x 3

Struga
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PRAWIDŁOWY MONTAŻ
ELEMENTÓW PODTYNKOWYCH
Instalacja systemu podtynkowego pozwala na większą swobodę aranżacyjną niż montaż tradycyjnej armatury. Co należy wziąć pod uwagę, montując produkty podtynkowe?

BATERIA W KILKU KROKACH
Aby zainstalować baterię podtynkową
wystarczy przygotować kilkucentymetrową wnękę w ścianie. Kolejnym
krokiem jest osadzenie korpusu
baterii w otworze oraz podłączenie jej
do wcześniej przygotowanej instalacji.
Ważne, by dokonać ciśnieniowej próby
wodnej, pozwalającej na sprawdzenie,
czy przyłącza i bateria zostały poprawnie
zamontowane, a złącza są szczelne.
JAK DOPASOWAĆ
CHROMOWANĄ BIŻUTERIĘ?
Funkcjonalność systemu podtynkowego
jest uzależniona od właściwego rozmieszczenia poszczególnych elementów.
Wytyczne dotyczące ich położenia
znajdują się w tabeli poniżej. Dysze
instaluje się z reguły wzdłuż jednej
lub dwóch pionowych linii (w drugim
przypadku montuje się je symetrycznie).
Wszystkie dysze Deante posiadają

30 /

PO MONTAŻU - KONSERWACJA
Regularna konserwacja i pielęgnacja
systemu podtynkowego to gwarancja
jego długiej żywotności. Chromowaną
powierzchnię armatury należy myć
delikatnym środkiem zawierającym mydło
lub roztworem wody z octem w proporcjach 1:1. Niewskazane jest używanie
mleczek, czyścików i ostrych gąbek.
Ważne, aby dbać o głowicę, stanowiącą
serce baterii. Raz na dwa lata należy
oczyszczać ją z osadów wapiennych.

min.
15 cm

ok. 70-80 cm od dna brodzika

System podtynkowy wymaga uprzedniego
przygotowania instalacji hydraulicznej. Ciepłą wodę doprowadza się z lewej strony,
natomiast zimną z prawej. Rozmieszczenie
przyłączy w ścianie jest uzależnione
od tego, czy woda będzie wypływała
tylko z jednego źródła (górnej głowicy
lub słuchawki), czy też np. z dwóch
lub trzech. W przypadku zastosowania
baterii bez przełącznika natrysku przewody
odprowadzające wodę kieruje się tylko do
góry. Z kolei jeśli montujemy więcej niż
jeden element wypływu wody, przewody
wyprowadza się zarówno do góry, jak
i w dół. Deante oferuje m. in. uniwersalny
przełącznik trzyfunkcyjny, który można
komponować z różnymi elementami.
Dodatkowo, asortyment uzupełniają uniwersalne divertery, przeznaczone do łączenia z bateriami bez przełączników funkcji.

regulowane przeguby, ułatwiające skierowanie strumienia wody na poszczególne partie ciała: barki czy lędźwie.

osoba o wzroście 170 cm

WAŻNA PODSTAWA

SCHEMAT 1

bateria bez przełącznika,
zestaw natryskowy

wypływ wody z jednego
źródła

SCHEMAT 2

bateria z przełącznikiem,
słuchawka i głowica
natryskowa

wypływ wody z dwóch
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany
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SCHEMAT 3

bateria, słuchawka,
głowica natryskowa i
dysze masujące

wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

SCHEMAT 4

bateria z przełącznikiem,
słuchawka i wylewka
wannowa

wypływ wody z dwóch
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany
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SCHEMAT 5
multibox bateria
termostatyczna, głowica
natryskowa

wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany

SCHEMAT 6

bateria bez przełącznika,
przełącznik 3-funkcyjny,
słuchawka natryskowa,
głowica natryskowa i
dysze masujące

wypływ wody z trzech
źródeł z możliwością ich
swobodnej zmiany
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Bateria Multibox / głowica Square / kabina Abelia / bateria umywalkowa Anemon

ELEMENTY PODTYNKOWE
DO SAMODZIELNEGO KOMPONOWANIA

ø300 mm; gr. 4 mm

FLOKS
NAC 003K

400x300 mm; gr. 4 mm

200x200 mm; gr. 4 mm

FLOKS
NAC 005K

230x120 mm; gr. 79 mm

FLOKS
NAC 008K

ENDO
NAC 032K

ø220 mm; gr. 84 mm

ø250 mm; gr. 91 mm

KENDO
NAC 033K

RONDO
NAC 034K

260x188 mm; gr. 77 mm

BOX
NAC 036K

ø200 mm; gr. 200 mm

ROUND
NAC 093K

230x502 mm; gr. 33 mm

MULTIBOX
NAC 092K

200x200 mm; gr. 200 mm

SQUARE
NAC 094K

ELEMENTY PODTYNKOWE / 35

36 /

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

ANEMON
BCZ 044P

CYNIA
BCY 044P

głowica ø40 mm

głowica ø40 mm

CHILI
BDS 044L

CHILI
BDS 044P

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

CUBIC
BDD 044L

CUBIC
BDD 044P

głowica ø40 mm

głowica ø40 mm

JAGUAR
BDX 044L

JAGUAR
BDX 044P

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

KAMELIA
BCK 044L

KAMELIA
BCK 044P

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

MINIMAL
BQM 044L

MINIMAL
BQM 044P

głowica ø35 mm; zasięg wyl. 200 mm

głowica ø35 mm; zasięg wyl. 138 mm

PRIMO
BQP 054L

WERBENA
BCW 054L

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

VIGO
BDW 044L

VIGO
BDW 044P

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

STORCZYK
BCT 044L

STORCZYK
BCT 044P

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm

AZALIA
BDA 044L

AZALIA
BDA 044P

w komplecie
dodatkowa dźwignia
ze wzorem

ELEMENTY PODTYNKOWE / 37

zasięg 359 mm

zasięg 165 mm

CASCADA
NAC 041K

CASCADA
NAC 042K

zasięg 365 mm

zasięg 160 mm

CASCADA
NAC 043K

CASCADA
NAC 044K

zasięg 375 mm

zasięg 325 mm

CASCADA
NAC 046K

CASCADA
NAC 047K

CASCADA
NAC 051K

CASCADA
NAC 052K

CASCADA
NAC 053K

CASCADA
NAC 054K

CASCADA
NAC 055K

CASCADA
NAC 071K

50x50 mm

38 /

średnica 55 mm

zasięg 194 mm

CASCADA
NAC 077K

CASCADA
NAC 081K

zasięg 175 mm

zasięg 155 mm

CASCADA
NAC 082K

CASCADA
NAC 083K

NOWOŚĆ

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
NAC 00AP

ø117 mm

NOWOŚĆ

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
NAC 00BP

116 mm

JASKIER
NCK 051S

WHITE
NCW 051S

strumień deszczowy,
kaskadowy

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

ø80 mm

117 mm

PICCOLA NEW
NDU 051S

STRORCZYK
NCS 051S

strumień deszczowy,
hydromasaż,
miękki

strumień deszczowy,
kaskadowy

SQUARE
NOQ 051S

ROUND
NOR 051S

strumień deszczowy

strumień deszczowy

ELEMENTY PODTYNKOWE / 39

Bateria i zestaw natryskowy Storczyk / kabina Abelia / brodzik Cubic

40 /

KAMELIA
NAK 051K

DILL
NCD 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

JASKIER
NCK 051K

QUADRO
NCQ 051K

strumień deszczowy,
kaskadowy

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mgiełka,
2xmieszany

WHITE
NCW 051K

DALIA
NDD 041K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

prosty montaż

ELEMENTY PODTYNKOWE / 41

DALIA
NDD 051K

FLOKS
NGF 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

ANEMON
NGH 051K

STORCZYK
NCS 051K

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
kaskadowy

Szer. x Wys. x Gł. 200x600x75 mm

Szer. x Wys. x Gł. 580x200x92 mm

MULTIBOX
NAC 09CM

MULTIBOX
NAC 09CT

strumień deszczowy

42 /

strumień deszczowy

bateria termostatyczna

bateria termostatyczna

MULTI-SYSTEM
NAC 09AT

MULTI-SYSTEM
NAC 09BT

ODPŁYW LINIOWY*
KOL/KOS 00xA

ODPŁYW LINIOWY*
KOL/KOS 00xB

wys. z syfonem KOL / KOS
KOL / KOS 006A - 600 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 007A - 700 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 008A - 800 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 010A - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

wys. z syfonem KOL / KOS
KOL / KOS 006B - 600 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 007B - 700 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 008B - 800 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 010B - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

ODPŁYW LINIOWY*
KOL/KOS 00xC

* Odpływyw dostępne w dwóch wysokościach:
seria KOL – 125 mm i seria KOS – 98 mm (syfon slim).

wys. z syfonem KOL / KOS
KOL / KOS 006C - 600 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 007C - 700 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 008C - 800 x 90 x 125 / 98 mm
KOL / KOS 010C - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

ELEMENTY PODTYNKOWE / 43

Bateria i kabina Vigo / słuchawka natryskowa Square / głowica Box / wylewka Cascada

Biuro Obsługi Klienta
tel.: 42 714 30 31
fax.: 42 714 30 30
e-mail: sprzedaz@deante.pl
www.deante.pl

90110518 E1/2015

DEANTE SP. J.

