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Тоалетна: In-Tank Meridian. Смесители: М2. Огледало: Luna.

Окачена тоалетна чиния: In-Tank Meridian. Аксесоари: Select

In-Tank Meridian
Нова концепцция за интегрирана тоалетна.

Roca представя революционно решение в
света на банята със своята In-Tank система,
която за първи път интегрира казанчето в
констрункцията на самата тоалетна. Простота
и елегантност на дизайна и лесна инсталация се
съчетават хармонично в един цялостен продукт.
In-Tank бележи началото на нова ера в света на
банята.
Новото поколение In-Tank тоалетни не изискват
монтиране на допълнително казанче и бутон, за
да могат да функционират нормално. Самата
тоалетна включва интегрирано казанче и
система за измиване. Иновативният външен вид
на продукта полага началото на нови тенденции
в класическата визия на тоалетната, правейки
смела стъпка към бъдещето. In-Tank Meridian е
част от богатата колекция за баня Meridian.

In-Tank Meridian, със своята компактна заоблена
форма и липса на външно казанче, улеснява
инсталацията и придава изчистена визия на банята.
Това е нова генерация тоалетни: всички необходими
компоненти са част от самата тоалетна.
In-Tank Meridian позволява да бъдат елиминирани
вградените в стената казанче и бутон, което
опростява инсталацията значително.
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Елементи на системата

Roca създаде новата In-Tank система,
която интегрира казанчето в самата
тоа летна. Технологията Soft Air
осигурява оптима лно, безшумно
измиване: тя се състои от въздушна
помпа, която изтласква водата от
казанчето, използвайки двустепенен
механизъм (4.5/3л).

Soft Air технология.
Вградена въздушна помпа.

4.5/3 л. система
за двустепенно
измиване
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Казанче, вградено в
тоалетната.

Soft Air технология
Тези тоалетни функционират по
следния начин:

1

2

3
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1. Изберете желаната степен на
измиване и натиснете бутона.
2. Въздушната помпа, със Soft Air
технология, се активира и изпуска
струя от сгъстен въздух, която
изтласква водата от вграденото
казанче.
3. Нивото на водата се покачва, за
да стане измиването, изхвърляйки
избрания обем вода от вграденото
казанче.
4. Вграденото казанче се пълни до
достигане на оптимален обем на
водата.

In-Tank Meridian

Двоен механизъм
4,5/3 литра

Нова концепцция за интегрирана тоалетна.

Седалка и капак със
забавено падане

Колекция за баня и мебели Meridian

In-Tank Meridian

Тоалетна за монтаж до стената с вградено казанче и
двустепенен механизъм 4.5/3л.

Стенна тоалетна с вградено казанче и двустепенен
механизъм 4.5/3 л.

Седалка и капак със забавено падане

Седалка и капак със забавено падане

Ref. 893303000

Ref. 893301000 включва L държач
Ref. 893302000 включва I държач
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Roca online
Възползвайте се от интернет платформите, които Roca предоставя, за да се
информирате за предлаганите модели, материали, размери и покрития и да планирате
или трансформирате пространството в банята. Roca е с вас 24 часа в денонощието,
365 дни в годината, чрез вашия компютър, таблет или смартфон.

www.bg.roca.com

навсякъде с вас
Каталогът на Roca е наличен като приложение за таблети и смартфони, както за Android,
така и за IOS. Това ви позволява винаги да откриете необходимата ви информация, дори да
сте далеч от дома или офиса. В допълнение е налична удобна търсачка, която ви позволява
бързо да откриете продуктите, отговарящи най-точно на вашите изисквания.

Рока България АД
Маркетинг и продажби
1301 София, ул. Пиротска 5
тел. 02/930 59 10, факс 02/930 59 19
www.bg.roca.com
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Свалете безплатно приложенията и
използвайте удобно информацията,
където и да се намирате

