GIO
JEDINEČNÁ ELEGANCE
ŠTÍHLÉ LINIE

SVĚŽÍ
A JASNÝ STYL
Design vodovodní baterie GIO v sobě
harmonicky propojuje dva hladce na sebe
navazující základní geometrické tvary.
Interakcí kubistických a oblých prvků
vznikla výrazná kolekce vodovodních baterií,
které dokonale padnou do moderního
prostředí současných koupelen.

GIO umyvadlová baterie
a SOFTMOOD nábytkové
umyvadlo 80 cm

GIO umyvadlová podomítková baterie a STRADA umyvadlo na desku 500 mm

Štíhlé tělo vodovodních baterií GIO dodá vaší koupelně zcela zvláštní nádech
elegance a lehkosti.
Baterie GIO jsou nadčasovým řešením pro vše: umyvadlo, bidet, sprchu nebo vanu.
Baterie GIO nejen dobře vypadají, ale disponují i funkcí úspory vody a energie –
díky použití perlátoru je voda v těle baterie mísena se vzduchem a tím je docíleno
průtoku 5l / min při plném otevření ovládací páky

EASY-FIX

Úspora
vody

Skrytý
perlátor

Novou kolekci puristicky
vyhlížejících vodovodních baterií
GIO navrhlo přední designové
studio Artefakt Industriekultur
(Darmstadt, DE).

GIO sprchová podomítková baterie v
kombinaci s hlavovou sprchou IDEALRAIN
CUBE 300 x 300 mm, SOFTMOOD klozet
a bidet s GIO bidetovou baterií, sprchová
vanička UTRAFLAT 900x900 mm.

GIO lze kombinovat s:

IDEALRAIN hlavová sprcha:
300 x 300 mm nebo 200 x 200 mm

IDEALRAIN CUBE sprchová kombinace:
1- nebo 3-funkční ruční sprcha XL
a 60cm nebo 90cm sprchová tyč
s posuvným držákem.

IDEALRAIN CUBE sprchový systém
(podomítková verze): s hlavovou
sprchou 200 x 200 cm a 3-funkční
ruční sprchou 100 x 100 mm

CERATHERM 200:
nástěnný vanový termostat

CERATHERM 200:
Podomítkový vanový termostat
(kompatibilní s podomítkovým
dílem EASY-BOX)

PORTFOLIO VÝROBKŮ

VYBERTE SI SVOU
VODOVODNÍ BATERII GIO
UMYVADLOVÉ BATERIE

Umyvadlová baterie
B0618AA s odtokovou garniturou (5l/min)
B0600AA bez odtok. garnitury (5l/min)

Umyvadlová baterie s vysokým vývodem
B0619AA s odtokovou garniturou (5l/min)
B0601AA bez odtok. garnitury (5l/min)

Umyvadlová baterie podomítková
A6107AA (5l/min)
(+ podomítkový díl A5948NU)

Bidetová baterie

Bidetová baterie
B0620AA (5l/min)

VANOVÉ BATERIE

Vanová baterie nástěnná
B0621AA

Vanová baterie podomítková
A6276AA
(+ podomítkový díl
EASY-Box A1000NU)

SPRCHOVÉ BATERIE

Sprchová baterie nástěnná
B0623AA

Sprchová baterie podomítková
A6278AA
(+ podomítkový díl
EASY-Box A1000NU)
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