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Geberit Cleanline dušo latakai.

Turite klausimų? Mūsų specialistai gali atsakyti į jums rūpimus klausimus.
Norėdami sužinoti daugiau apie Geberit Cleanline dušo latakus, apsilankykite
mūsų tinklapyje:

Tikrai grakštus sprendimas.
Geberit Cleanline dušo latakai ne tik puikiai atrodo,
bet yra ir lengvai prižiūrimi. Inovatyvaus dizaino dėka
dušo latako valymas yra nesudėtingas ir labai greitas.
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Visi mėgsta dušo latakus.
Bet ar pagalvojame, kas vyksta
po juo?

Išvalykite ypač greitai.
Geberit CleanLine dušo latakai išvalomi
ypač greitai ir švariai.

Privalumai.
Pagaliau galima suderinti išskirtinį dizainą
su funkcionalumu ir higiena.

Problema.

Dauguma dušo latakų atrodo gražiai,
tačiau po jų dangteliais per visą ilgį kaupiasi
nešvarumai ir veisiasi bakterijos.
Tokių dušo latakų dangtelių nuėmimas yra
sudėtingas, o valymas tampa komplikuotu.

Sprendimas.
Geberit CleanLine dušo latakai ne tik gerai
atrodo, bet taip pat yra lengvai išvalomi šių
inovacijų dėka:

Nerūdijančio plieno dizainas tinka beveik visoms
grindims. Reikiamas dušo latako ilgis sureguliuojamas
atliekant montavimą.

Praktiškas sprendimas
Kompaktišką dangtelį, esantį dušo latako
viduryje, galima greitai ištraukti viena ranka.

Greitai išvalomas

Nesvarbu, prie sienos ar patalpos centre: puikus
vandens surinkimas garantuotas. Ir be jokių nepatogių
dalių, už kurių galima užkliūti stovint duše.

Naujos konstrukcijos gaudyklė
sulaiko visus nešvarumus ir yra
išplaunama per kelias sekundes.

Nešvarumų gaudyklė yra labai lengvai išvaloma ir
efektyviai surenka plaukus ir kitus nešvarumus.

Geberit Cleanline dušo latakų privalumai
→	Nesenstanti išvaizda: ypač aukštos kokybės šveistas
→	
atviras latako trapo paviršius:
jokių paslėptų vietų nešvarumams
kauptis
→	Patogus dangtelis:
lengvai ir greitai atidaromas
→	Praktiška nešvarumų gaudyklė:
tereikia išimti, nuplauti ir viskas - švaru

nerūdijantis plienas

Sumaniai sukonstruota
Latako paviršiumi vanduo yra surenkamas ir
nukreipiamas į centre esantį surinkimo trapą
taip neleidžiant kauptis nešvarumams po
visu dušo latako dangteliu.

→	Paprastas valymas: inovatyvi konstrukcija greitai ir
visapusiškai švarai.
→	Lengvas įrengimas: pilnas montavimo komplektas, kurio
pagalba santechnikas gali greitai įrengti lataką ir
hidroizoliaciją.
Apsilankykite www.geberit.lt norėdami gauti daugiau informacijos.

