BEVEZETŐ AKCIÓ

Nova Pro
Fali WC Rimfree®, ovális
355 x 530 mm

Nova Pro
Fali WC Rimfree®, szögletes
355 x 530 mm

Traffic
Fali WC Rimfree®
350 x 540 mm

Style
Fali WC Rimfree®
356 x 510 mm

cikkszám: M33120
25 900 Ft

cikkszám: M33123
27 900 Ft

cikkszám: L93120
37 900 Ft

cikkszám: L23120
32 900 Ft

Nova Pro WC-ülőke
ovális
softclose*, Click2clean**

Nova Pro WC-ülőke
szögletes
softclose*, Click2clean**

Traffic WC-ülőke
softclose*

Style WC-ülőke
softclose*

cikkszám: M30114
13 900 Ft

cikkszám: M30118
13 900 Ft

cikkszám: L90112
25 900 Ft

cikkszám: L20112
19 900 Ft

Nova Pro WC-ülőke
ovális

Az összes WC-kerámia mélyöblítésű, színe alpin fehér (000). A feltüntetett
árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A kínálat és az adatok 2016 áprilisától visszavonásig érvényesek.
* lecsapódás elleni védelem
* * takarításkor könnyen levehető

cikkszám: M30111
6 900 Ft

RIMFREE®: INNOVATÍV TISZTASÁG,
ÖBLÍTŐPEREM NÉLKÜL

BEVEZETŐ AKCIÓ
Az Ön szakkereskedője:

Kolo / Keramag magyarországi képviselet
Geberit Kft.
Office Garden II. Irodaház
1117 Budapest, Alíz u. 2.
e-mail: sales.hu@geberit.com

Rimfree®

Sokoldalú
Számos fürdőszobai termékcsaládból kínál WC-kerámiákat a Kolo márka, mellyel igazán nagy változatosságot nyújt a szanitertermékek piacán – bármely
stílus vagy igény esetén ideális választás az innovatív Rimfree® WC.

Kompromisszumok nélküli megoldás
Kolo, a Geberit Csoport tagja

Dizájn
Letisztult forma, perem nélküli, szemet gyönyörködtető kerámiák, ovális és szögletes kivitelben egyaránt.
Innovatív
A Kolo és Keramag kerámiákhoz olyan öblítési
technológiát fejlesztettek ki, amihez a kerámián
nem szükséges perem kialakítása ahhoz, hogy a víz
elvezetése optimális, a kerámia kiöblítése pedig a
legtökéletesebb legyen.

Rimfree® perem nélküli WC-kerámiák, számos előnnyel
nyitott peremű WC

Rimfree®: perem nélküli
kialakítás

A Kolo Rimfree WC-k megalkuvás nélkül felelnek
meg azoknak az igényeknek, melyeket a vásárlók
az egyszerű tisztíthatóságra és a higiéniára vonatkozóan megfogalmaznak.

A Rimfree® WC-k a magas fokú higiénia tekintetében új mércét állítanak fel. Ezt olyan előnyöknek
köszönhetően érik el, melyek tartósan kifizetődőek
– a magánember fürdőszobájában éppúgy, mint a
középületekben.

Tökéletes megvalósítás, kompromisszumok nélkül,
a következő termékelőnyökkel:

Rimfree®
Perem nélküli kerámia – nincs öblítőperem, vagy
más, nyitott perem, ahol a szennyeződés lerakódhatna.

• attraktív formaterv

Könnyű tisztíthatóság
A perem nélküli kialakításnak köszönhetően nincsenek nehezen hozzáférhető részek. Egyetlen törlés,
és a WC újra ragyogóan tiszta.

• könnyű tisztíthatóság

Tökéletes higiénia
A perem nélküli kialakítás lehetővé teszi, hogy ne
legyen többé semmiféle rejtett szennyeződés a
kerámiában.

• tökéletes higiénia
• innovatív, szabadalommal védett vízelosztó

A szennyeződések, a vízkő és a baktériumok lerakódásának megakadályozására egyes kerámiák
Reflex Kolo bevonattal is kaphatók.

• környezetbarát megoldás

RIMFREE®:
PEREM NÉLKÜLI WC-HIGIÉNIA

Higiéniai szempontból a Kolo Rimfree® WC-kerámia
használata kórházakban is különösen ajánlott.

Környezetbarát
A Rimfree® WC-kerámiákhoz felesleges az erős
tisztítószerek, vegyszerek használata, az optimális
öblítéshez felhasznált 4 literes vízmennyiséggel
pedig különösen víztakarékos.

