Witaj w domu

BATERIA STALOWA

KWT 22 STEEL
Bateria KWT 22 Steel to nowoczesna elegancka bateria idealnie dopasowana do zlewozmywaków
stalowych oraz granitowych. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej nada naszej
kuchni prestiżowego wyglądu, ale i doskonale sprawdzi się przy codziennym użytkowaniu.
Wyposażona została w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą zwiększając
przy tym jej objętość, co powoduje zmniejszenie jej zużycia nawet o 50%. Perlator ponadto
zmiękcza wodę zapobiegając pojawianiu się kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. Bateria
Kernau posiada obrotową wylewkę 360°, a głowica ceramiczna daje możliwość precyzyjnego
regulowania strumienia wody i jej temperatury. Bateria KWT 22 Steel to idealny wybór do
eleganckich, przestronnych kuchni, a zastosowane w baterii mocowanie EASY FIX ułatwi jej
montaż oraz demontaż w preferowanym przez nas momencie.
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STAL SZCZOTKOWANA

FUNKCJONALNOŚĆ

TECHNOLOGIE:

DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH /
GRANITOWYCH

TAK

PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY
STRUMIEŃ WODY

TAK

OBROTOWA WYLEWKA

TAK

KĄT OBROTU WYLEWKI 360°

TAK

GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM

TAK

SYSTEM ODKAMIENIANIA

TAK

GŁOWICA CERAMICZNA: Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się
długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy
możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

TAK

SYSTEM ODKAMIENIANIA: System ten montowany w naszych bateriach ułatwia
usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

0,05 MPA (0,5 BAR)

MOCOWANIE EASY FIX: Umożliwia użytkownikowi baterii łatwy i szybki montaż
oraz demontaż baterii w wybranym przez nas momencie. Dzięki pierścieniowi
Easy Fix zastosowanemu w bateriach Kernau każdy bez trudu będzie w stanie
zdemontować baterię bez obaw o jej uszkodzenia czy utratę części zamiennych.

INSTALACJA
Ø3/8” - 400 MM

PARAMETRY TECHNICZNE
MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY

1 MPA (10 BAR)
0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)

OBROTOWA WYLEWKA: Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka
zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu
nie będzie stanowić problemu.
PERLATOR: Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość,
zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając
pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

≤90°C

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

368 MM

WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI

346 MM

ZASIĘG WYLEWKI

173 MM
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www.kernau.com

