Ceraplan III
PERFEKTNÍ FUNKČNOST
& MODERNÍ DESIGN

NOVÁ
GENERACE
VODOVODNÍCH
BATERIÍ
CERAPLAN III
V minulosti velmi dobře vnímaná a oblíbená
kolekce vodovodních baterií CERAPLAN
byla úspěšně inovována a vznikla tak nová
kolekce cenově dostupných vodovodních
baterií CERAPLAN III.

NOVÉ A VYLEPŠENÉ
VODOVODNÍ BATERIE
CERAPLAN III
Tyto úžasné vodovodní baterie nejsou pouze atraktivní
na pohled, ale mohou i významně šetřit vodu i energii.
Jejich nadčasový a moderní design jde ruku v ruce
s pohodlím a praktičností a určitě tak přispějí ke
krásnému využití prostoru Vaší koupelny.
Nová řada vodovodních baterií Ceraplan III nabízí
kompletní portfolio: umyvadlové, sprchové a vanové
baterie, ale i kuchyňské baterie, takže je můžete
jednoduše nainstalovat do vaší stávající nebo nové
koupelny, ale i do kuchyně.

Moderní vzhled baterií s jemně zaoblenými tvary
zaručí, že se budou perfektně hodít do jakéhokoliv
prostoru a povýší tak kvalitu prožitku z vaší koupelny
za přijatelnou cenu. Jejich nadčasový design vám
umožní vytvořit si vaši vysněnou koupelnu.

vLaStNoSti
a vÝHodY
1.

JedNodUCHá MoNtáŽ
Easy-fix instalace umožní namontovat
baterii snadno a rychle, bez rizika úniku
vody nebo usazování vodního kamene.
Znamená to také, že baterie jsou velmi
jednoduché na údržbu.

EASY-FIX

2.

oMeZovaČ tePLotY
Díky naší chytré keramické kartuši
s integrovaným omezovačem teploty
vody, můžete jednoduše ovlivnit teplotu
protékající vody. Nastavení maximální
teploty vody můžete změnit v průběhu
instalace tak, aby jste vyhověli vašim
požadavkům na komfort a bezpečnost.

Úspora
vody

3.

ZárUKa
Protože věříme, že naše výrobky, které jsou
vyráběny v Evropě a pouze z materiálů
nejvyšší kvality, jsou mimořádně spolehlivé,
každá vodovodní baterie CERAPLAN III má
prodlouženou záruku na 5 let.

ZárUKa 5 Let
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Ceraplan III
vodovodní baterie
s technoligií CLICK

K diSPoZiCi od ČervNa 2014

Umyvadlová baterie Ceraplan III je také
k dispozici jako varianta šetřící vodu i
energii díky unikátní technologií „BlueStart“.
Tato funkce vám pomůže šetřit vodu,
energii a současně tak i vaše peníze tím,
že ve středové poloze ovládací páky
baterií protéká pouze studená voda. Je
tak zabráněno zbytečnému ohřevu teplé
vody pokud použijete baterii krátkodobě,
například při opláchnutí rukou.

Nové vodovodní baterie Ceraplan III
jsou vybaveny technologii CLICK, která
vám může pomoci ušetřit až 50 % vody.
Zvednutím ovládací páky pouze do chvíle
dokud neucítíte lehký odpor, docílíte
průtoku pouhých 5 l vody za minutu, aniž
by došlo k senzorickému snížení průtoku,
protože voda je v této fázi mísena se
vzduchem na rozdíl od úplného zvednutí
páky, kdy je průtok vody 9 l/min.

CLICK
technologie

PORTFOLIO VÝROBKŮ

VYBERTE SI SVOU
VODOVODNÍ BATERII CERAPLAN III
UMYVADLOVÉ BATERIE

Umyvadlová baterie
B0700AA s odtk. garniturou
B0772AA s odtk.garniturou (5l/min)
B0767AA s odtk. garniturou – BLUESTART
B0703AA bez odtk. garnitury
B0768AA bez odtk. garnitury – BLUESTART

Umyvadlová baterie GRANDE
B0704AA s odtk. garniturou
B0773AA s odtk.garniturou (5l/min)
B0705AA bez odtk. garnitury

VANOVÉ BATERIE

Vanová baterie nástěnná
B0718AA

SPRCHOVÉ BATERIE

Vanová baterie nástěnná
se sprchovým příslušenstvím
B0719AA

Bidetová baterie
B0713AA

Sprchová baterie nástěnná
B0716AA

Sprchová baterie podomítková
A6114AA
(+ podomítkový díl
EASY-Box A1000NU)

Vanová baterie podomítková
A6115AA
(+ podomítkový díl
EASY-Box A1000NU)

Bidetová baterie

Umyvadlová baterie
s vysokým vývodem
B0706AA s odtk. garniturou
B0708AA bez odtk. garnitury

KUCHYŇSKÉ BATERIE

Kuchyňská baterie
s otočným vývodem
B0722AA

Kuchyňská baterie
s vysokým vývodem
B0725AA

Kuchyňská baterie
nástěnná
B0726AA
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