ДІЙ НАПЕВНО, ОБИРАЙ REHAU

Відкрий новий асортимент SMART, MONO та TWIN

Наша система побутового устаткування RAUTITAN оздоблена новим асортиментом для подання питної води до
сантехнічного обладнання; вона є легкою у встановленні, простою та надійною у використанні.
Колектор SMART RAUTITAN LX link, попередньо зібраний для подання санітарно-технічної води, може бути обладнаний універсальною трубою RAUTITAN stabil, RAUTITAN
flex та RAUTITAN his.
Колектор із коробкою, зручною для обслуговування, може бути встановлений як у паз,
так і на тонкі стіни. Оздоблений вбудованими кранами для підключення зі швидкороз’ємним з’єднанням.
Запірний кран MONO RAUTITAN LX link, попередньо зібраний для подання санітарно-технічної води, може бути обладнаний універсальною трубою RAUTITAN stabil,
RAUTITAN flex та RAUTITAN his.
Запірний кран MONO, який переходить в “U”-подібний (180°), робить можливим простий монтаж із перекриттям в одну лінію навіть в обмеженому просторі.
Запірний кран TWIN RAUTITAN LX link для подання санітарно-технічної води може бути
обладнаний універсальною трубою RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex та RAUTITAN his.
Попередньо зібраний кран TWIN спрощує монтаж перекриттів гарячої / холодної лінії,
наприклад, для звичайного подання до ванної (із муфтою Т).

Завдяки з’єднувальній муфті (діаметр 16-20-25) зі швидкороз’ємним з’єднанням
всі з’єднання із самоблокуючою муфтою можуть бути виконані поза межами коробки,
поєднуючись простим та швидким способом із компонентами SMART, MONO та TWIN.

Головні характеристики:
- Симетрія колектора із вхідним отвором як
праворуч, так і ліворуч.
- Гнучке з’єднання з різними діаметрами зі
швидкороз’ємним з’єднанням.
- Просте обслуговування приладів завдяки
додатковим відсікаючим з’єднанням
колектора.
- Зворотний бік металевої пластини SMART має
місце для опису окремих приладів.
- Коробка доступна для простого та швидкого
регулювання.
- Кулька крану виготовлена з PPSU таким
чином, щоб уникати утворення накипу.
- Колектор та корпус клапана виготовлені з
латуні.
- Надійність протягом довготривалого часу.
- Елегантний дизайн металевої пластини.
- Виступ металевої пластини зазвичай 10 мм.

КОМПОНЕНТИ
Колектор SMART арт. 177014-001
Комплект попередньо встановленого колектора складається з:
- 4 головних з’єднань, які пристосовуються до
діаметра 16-20-25;
- 5 виходів для холодної води, які пристосовуються до
діаметра 16-20;
- 4 виходів для гарячої води, які пристосовуються до
діаметра 16-20;
- Крана із перекриттям на кожен стартовий вертикальний елемент з кулькою з PPSU та з рукояткою червоного / синього
кольору;
- Вбудованої коробки, зручної для обслуговування, розміром
бл. 250 х 160 х 75 мм (довжина х ширина х глибина);
- Системи кріплення для регулювання коробки;
- Інструкції з монтажу.
Запірний кран MONO арт. 177015-001
Комплект попередньо встановленого крана складається з:
- 2 з’єднань, які пристосовуються до діаметра 16-20-25;
- Крана із перекриттям на кожен стартовий вертикальний
елемент з кулькою з PPSU та з рукояткою синього кольору
(холодна вода);
- Вбудованої коробки, зручної для обслуговування, розміром
бл. 154 х 113 х 75 мм (довжина х ширина х глибина);
- Системи кріплення для регулювання коробки;
- Інструкції з монтажу.

Запірний кран TWIN арт. 177016-001
Комплект попередньо встановленого крана складається з:
- 4 з’єднань, які пристосовуються до діаметра 16-20-25;
- 2 кранів із перекриттям з кулькою з PPSU та з рукояткою червоного / синього кольору (холодна / гаряча
вода);
- Вбудованої коробки, зручної для обслуговування,
розміром бл. 154 х 132 х 75 мм (довжина х ширина х
глибина);
- Системи кріплення для регулювання коробки;
- Інструкції з монтажу.
З’єднувальна муфта SMART / MONO / TWIN
Муфта швидкого розчеплення та самоблокувальна муфта:
Арт. 177017-001		
діаметр 16
Арт. 177018-001		
діаметр 20
Арт. 177019-001		
діаметр 25
Додаткові деталі
Асортимент укомплектований такими приладами:
- Пластина білого / сріблястого кольору для колектора
SMART (арт. 177028/177029-001)
- Пластина білого / сріблястого кольору для крана
MONO / TWIN (арт. 177026/177027-001)
- Роздільник на 2 відводи (арт. 177024-001)
- Заглушка (арт. 177025-001)

ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ

Ви можете довіряти RAUTITAN

ТОВ «РЕХАУ» в Україні:
Київ: 08162, Києво-Святошинський район, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 1, тел.: (044) 255 17 97, факс: (044) 467 77 31 Дніпропетровськ: 49051, вул. Винокурова, 5,
тел.: (056) 370 50 28, Львів: 79034, вул. Луганська, 18, 2-й поверх, тел.: (032) 295 89 20 Одеса: 65003, вул. Чорноморського Козацтва, 115, 7-й поверх, тел.: (048) 780 07 08
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