Clean Rim
По-добра хигиена
и ефективност в
тоалетната.
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1 Clean Rim The Gap стенна тоалетна / 2 PL 2 двоен бутон, хром гланц / 3 Unik The Gap / 4 L20 смесител за умивалник

Clean Rim
По-добра хигиена
и ефективност в
тоалетната.

Иновативен дизайн
без ринг.
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5 Luna огледало и Victoria аплик / 6 The Gap колона.

01

Clean Rim
По-добра хигиена и ефективност в тоалетната.

Rimless технология (без ринг)
Roca представя ново поколение тоалетна с технологията Clean Rim (без ринг), която позволява по-добро
разпределение на водата за измиване.
Clean Rim се предлага в колекцията Nexo (стенна тоалетна) и The Gap (стенна тоалетна и моноблок).
Clean Rim The Gap се предлага също с изключително
икономичен механизъм на казанчето 4/2 литра.

Конвенционална
тоалетна

Clean Rim

Иновативен дизайн,
по-висока ефективност
Със своя иновативен дизайн без ринг, Clean Rim позволява на водния поток да циркулира по целия вътрешен
периметър, като по този начин се постига по-добра
ефективност при измиването вътрешността на тоалетната.
Освен това, при Clean Rim няма улеи, остри ръбове или
отвори по повърхността на порцелана, като в резултат
почистването на тоалетната е много по-лесно и се
постига по-високо ниво на хигиена, в сравнение с конвенционалните тоалетни.
Предимства на Clean Rim:
- Липсват повърхности, по които да се задържа мръсотия.
- Изключителна хигиеничност.
- Лесно почистване.
- Силна струя на водата за отлично измиване.
- Икономия на вода (механизъм 4/2 литра)

Конвенционална тоалетна

Водата за измиване не достига до цялата вътрешна повърхност.

02

Clean Rim
По-ефикасно разпределение на водната струя

Clean Rim The Gap
Водата за измиване достига до цялата вътрешна повърхност.

Моноблок Clean Rim The Gap / Воден поток по време на отмиване.
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1 Моноблок Clean Rim The Gap.

Конвенционална
тоалетна

Clean Rim

Тоалетни Clean Rim
Дизайнът на тези тоалетни позволява по-ефективно
разпределение на водата за измиване, така че водната
струя да облее цялата вътрешна повърхност на тоалетната чиния. Това гарантира перфектно измиване и
хигиена.
Тези тоалетни функционират по следния начин:
1 Водата се изхвърля от разпределителя, разположен в
задната част на тоалетната.
2 Благодарение на факта, че няма ринг, водата се
разпределя от горната част на тоалетната в посока
надолу към отвора за оттичане.

1

3 Тъй като водата облива цялата повърхност, тя отмива мръсотията, като резултатът е чиста и хигиенична повърхност.

2

В противовес, конвенционалните тоалетни (с ринг)
разпределят водата от налични отвори в долната част
на ринга, като водата, която излиза от тях, се оттича
надолу към отвора за оттичане, но въпреки това на
места по ъглите остава мръсотия в участъците, които
не могат да бъдат покрити от водната струя.
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Конвенционална
тоалетна

Clean Rim

Механизъм на казанчето
4/2 литра
Clean Rim The Gap включва двустепенен механизъм, който работи само с 4/2 литра. Той спестява с 30% вода
повече, в сравнение с конвенционалните тоалетни.
Конвенционалните тоалетни, с или без ринг, се предлагат с механизъм 6/3 или 4,5/3 литра. Тези механизми
също пестят вода, но с 30% по-малко от технологията
Clean Rim.

По-добро отмиване,
по-висока хигиена
Благодарение на по-лесния достъп, отсъствието на
улеи, по които да се задържа мръсотия и ефикасната
система за обливане с вода, Clean Rim прави
почистването по-лесно, като гарантира по-висока
ежедневна хигиена от конвенционалните тоалетни.
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1 Окачена тоалетна Clean Rim Nexo / 2 Двоен бутон PL4
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1 Окачена тоалетна чиния Clean Rim Nexo / 2 Двоен бутон PL4 / 3 Nexo окачено биде / 4 Смесител за биде Targa.
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Clean Rim
Повече хигиена и ефективност във вашата баня.

Clean Rim The Gap
Моноблок

Окачена тоалетна чиния
*

Компактна тоалетна чиния

Окачена тоалетна чиния

дължина 600 mm

дължина 540 mm

Компактна тоалетна чиния, двойно оттичане

Окачена тоалетна чиния

Ref. 34273700H Двойно оттичане

Ref. A34647L000

Казанче с двустепенен механизъм 4/2 литра, долно
захранване

Седалка и капак със забавено падане

Ref. 801472004

Ref. 341730000

Седалка и капак

Казанче с двустепенен механизъм 4/2 литра, странично
захранване

Ref. 801470004

Ref. 341731000
Седалка и капак със забавено падане

Ref. 801732004
Седалка и капак

Ref. 801730004
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* Съвместим с Duplo WC 89009000K и Duplo WC Compact
890080000: вградени казанчета с двоен механизъм.
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Пиктограми
Тоалетна чиния
без ринг

Скрито
фиксиране

Седалка и капак със
забавено падане

За монтаж
до стена

Компактна
тоалетна чиния

Тоалетна
4/2 литра

Clean Rim Nexo
Окачена тоалетна чиния

Окачена тоалетна чиния
дължина 540 mm
Окачена тоалетна чиния

Ref. A34664L000
Седалка и капак със забавено падане

Ref. 80164A004
Седалка и капак

Ref. 801640004
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* Съвместим с Duplo WC 89009000K и Duplo WC Compact
890080000: вградени казанчета с двоен механизъм.
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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

© Roca 2015

Свалете безплатно приложенията и
използвайте удобно информацията,
където и да се намирате

