Panouri de duș LINUS Trend .
De la SCHELL.

Panou de duș LINUS Trend .
Un produs valoros pentru zona dușurilor.
Dușurile din mediul public, semi-public și comercial
trebuie să îndeplinească cerințele speciale. Panoul de
duș LINUS Trend nu numai că punctează prin designul
său din oțel inoxidabil robust, atemporal prin care se
asigură o curățire ușoară , dar oferă în același timp un
nivel optim de igienă. Asamblare concepută pentru
o instalare simplă și eficientă de o singură persoană.
Pentru utilizatori un duș plăcut este sfârșitul perfect
al vizitei lor la o sală de sport sau centru de agrement.
În societatea actuală este o cerință ca zona de duș să
creeze o impresie de curățenie și design de calitate.
Acest panou de duș este potrivit pentru clădiri noi
și renovări, prin urmare trebuie să îndeplinească o
serie de cerințe în acelasi timp. Trebuie să fie robust,
dar atrăgător, ușor de instalat și întreținut, igienic și
ușor de utilizat.
În calitate de experți pentru echiparea băilor publice
semi-publice sau comerciale SCHELL oferă soluția
ideală: panoul de duș LINUS Trend

Prezentare generală a beneficiilor:
• Protecție împotriva vandalismului și coroziunii datorită
oțelului inoxidabil robust cu finisaj de înaltă calitate
• Cu pară de duș fixă și/ sau
duș de mână comfortabil
• Tehnologie economică cu temporizare
• Pentru apă amestecată și apă pre-amestecată
• Înălțimea de instalare mică, ideal pentru combinație
cu cădiță de duș
• Montaj de către o singură persoană
• Carcasă și suprafețe ușor de curățat
• Design linear atemporal
• Concept ușor de întreținut
• Raport preț calitate bun și costuri de
operare mici
Panourile de duș LINUS Trend de la SCHELL fac zona
dușului complet funcțională, ușor de curățat și întreținut,
confortabil de utilizat și păstrat astfel. În același timp,
instalarea este ușoară și eficientă, atât în clădiri noi cât și
pentru renovări.

LINUS Trend DP-SC-T.
Cu temporizare (termostatat).
LINUS Trend DP-SC-T
Panou de duș robust din oțel inox
cu finisaj de calitate înaltă și
armătură SCHELL

LINUS Trend DP-SC-T
cu pară de duș COMFORT
Cod: 008332899

Tip: LINUS Trend DP-SC-T
Funcționare:
Cu temporizare (termostatat)
Caracteristici:
• Debit: 9.0 l/min (independent de presiune)
• Prersiune : 1.0-5.0 bari
• Temperatură maximă apă: max. 70°C (perioade
scurte, ex. dezinfecție termică)
• Setare timp de funcționare: 5 - 30 sec.
• Cu valvă antiretur integrată
• Cu robinet de service integrat
• Cu filtru
• Tehnologie cu temporizare testată
• Dimensiuni panou: 1263 x 220 x 70 mm
• Panou pregătit pentru racordare din
perete sau din tavan

LINUS Trend DP-SC-T-H
cu duș de mână și bară suport
Panou de duș robust din oțel inox
cu finisaj de calitate înaltă și
armătură SCHELL

LINUS Trend DP-SC-T-D-H
cu pară de duș fixă și duș de mână mobil
Panou de duș robust din oțel inox
cu finisaj de calitate înaltă și
armătură SCHELL

Tip: LINUS Trend

Tip: LINUS Trend

DP-SC-T-H

Funcționare:
Cu temporizare (termostatat)
Caracteristici:
• Protecție antiopărire
• Cu duș de mână cu 3 jeturi
și furtun de duș modern
cu pară de duș COMFORT
Cod: 008342899

DP-SC-T-D-H

Funcționare:
Cu temporizare (termostatat)
protecție antiopărire
Caracteristici:
• Protecție antiopărire
• Cu duș de mână cu 3 jeturi
și furtun de duș modern
• Bară de duș cu montaj flexibil

cu pară de duș COMFORT
Cod: 008352899

LINUS Trend DP-SC-M și DP-SC-V.
Tehnologie cu temporizare (apă amestecată și pre-amestecată).
LINUS Trend DP-SC-M
Panou de duș robust din oțel inox
cu finisaj de calitate înaltă și
armătură SCHELL

LINUS Trend DP-SC-M
cu pară de duș COMFORT
Cod: 008312899

Tip: LINUS Trend DP-SC-M
Funcționare:
Cu temporizare (apă amestecată)

Caracteristici:
• Debit: 9.0 l/min (independent de presiune)
• Prersiune : 1.0-5.0 bari
• Temperatură maximă apă: max. 70°C (perioade
scurte, ex. dezinfecție termică)
• Setare timp de funcționare: 5 - 30 sec.
• Cu valvă antiretur integrată
• Cu robinet de service integrat
• Cu filtru
• Tehnologie cu temporizare testată
• Dimensiuni panou: 1263 x 220 x 70 mm
• Panou pregătit pentru racordare din
perete sau din tavan

Panou de duș robust din oțel inox
cu finisaj de calitate înaltă și
armătură SCHELL
Tip: LINUS Trend DP-SC-V
Funcționare:
Cu temporizare
(apă pre-amestecată)

LINUS Trend DP-SC-V
cu pară de duș COMFORT
Cod: 008322899

LINUS Trend suport săpun.
Flexibil și ușor de fixat.
LINUS Trend suport săpun
Suport săpun robust din oțel inox
cu finisaj de înaltă calitate
Caracteristici:
• Ușor de fixat în 4 poziții diferite
• Ușor de curățat
• Spațiu de stocare separat
fără montaj complicat pe perete
• Rezistență mecanică și la coroziune
ridicată datorită materialului oțel inox
• Design linear cu canale
de drenaj practice
• Dimensiuni: 11 × 6.7 × 1.2 cm
LINUS Trend suport săpun
Cod:. 00 836 28 99

Suportul LINUS Trend poate fi fixat pe
partea dreaptă sau stângă a panoului de
duș și cu marginea curbată în sus
sau în jos.
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