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Los monomandos se caracterizan por su funcionalidad. Esta gama empotrada de monomandos

no renuncia a ello y añade belleza y simplicidad en su diseño con la gran ventaja de ofrecer 3 vías

distintas de salida del agua. Más funciones con la misma facilidad de uso.

Mixer taps are characterised by their functionality. This fl ush-mounted mixer tap range is no

exception and adds beauty and simplicity to design with the important benefi t of having 3 

diff erent water outlets. More functions with the same ease of use.

Baterie jednouchwytowe charakteryzują się funkcjonalnością. Niniejsza gama podtynkowych

baterii jednouchwytowych nie rezygnuje z tej cechy, a dodatkowo jej wzornictwo wyróżnia

się dzięki swojemu pięknu i prostocie, przewyższając inne produkty, ponieważ oferuje 3 różne

drogi wylotu wody. Więcej funkcji przy zachowaniu tej samej prostoty obsługi.
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Detalles técnicos

• Monomando empotrado minimalista y fácil de instalar.

• Un único mando abre y cierra el paso del agua, ajusta la temperatura y regula el 
caudal. A su lado, un selector de funciones te permite elegir cualquiera de las tres 
posibles salidas del agua.

• Soporte y ducha de mano de latón, con fl exo SATIN (higiénico y fácil de limpiar).

• El control y el soporte de ducha suministrados en los kits están integrados en un 
solo cuerpo empotrado no divisible.

Technical details

• Minimalist fl ush-mounted mixer tap so easy to install.

• A single handle opens and closes the water fl ow, adjusts the temperature and 
regulates the fl ow rate. In addition, the function selector allows you to choose any 
of the three possible water outlets.

• Brass support and shower head with SATIN hose (hygienic and easy to clean).

• The head and shower supports are integrated in a single built-in unit in the kits.

Szczegóły techniczne

• Minimalistyczna i prosta w montażu, podtynkowa bateria jednouchwytowa.

• Jeden uchwyt otwiera i zamyka przepływ wody, ustawia temperaturę i reguluje 
strumień. Natomiast przełącznik funkcji umożliwia wybranie jednego z trzech 
możliwych wylotów wody.

• Uchwyt i mosiężny natrysk ręczny, z wężem SATIN (higienicznym i łatwym w 
czyszczeniu).

• W zestawach, sterowanie i uchwyt natrysku są wbudowane w jednym, 
nierozdzielnym korpusie podtynkowym.
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