KOMBI BLOCK

Funkce
MODEL
Zadní mytí
Dámské mytí
Masážní mytí
Pulzní mytí

INTEGRA

INTEGRA

Comfort

Premium

WC modul k přichycení na zeď určený pro moderní a rychlou renovaci
toalet. Prostorově nenáročná splachovací nádržka nahrazuje klasické
keramické WC kombi a slouží také pro zavěšení toaletní mísy. Vodu a
odpad lze napojit pouze ze stěny. Nadčasový moderní design a snadná
údržba díky kvalitnímu zpracování. Tento stavebnicový sanitární modul
lze instalovat svépomocí, bez sekání obkladů a bez zásahů do
stavebních konstrukcí.
Rám je vyroben z vysoce kvalitního hliníku. Přední stranu tvoří 8 mm
silné bezpečnostní sklo. Nádržka na vodu s plným i částečným
splachováním. Ovládací tlačítko již součástí balení. Kompatibilní se
všemi závěsnými toaletními mísami s roztečí šroubů 180 i 230 mm.

Nastavení teploty
vody (5 možností)
Nastavení proudu
vody (5 možností)
Nastavitelná poloha
trysky (5 možností)
Sušení vzduchem
Nastavení teploty
sušení (5 možností)

Samočištění trysky

Stavební rozměry
Viditelné přívody

Skryté přívody

Manuální čištění
trysky
Napájecí kabel
(délka 400mm )

Uživatelský režim
Přívodní hadice
(délka 200mm )

Noční světlo
Okolní světlo
Inteligentní úspora
energie
Pozvolné zavírání
víka a sedátka
(Soft close)
Ovládací kolečko
Dálkové ovládání
Bezokrajová toaleta
(Rimless)
Rychlé odepnutí
sedátka toalety

Elektronická
sprchovací toaleta
W W W. WAT E R G AT E . C Z
měsíců zá
ruka

Oscilační a
pulzující tryska

Pohlcovač zápachu

INTEGRA

sprchovaci-wc.watergate.cz

PRODEJCE

Rozměry
Ovladač Comfort
Dámské mytí

Zadní mytí

Stop

INTEGRA

Stupně

Snížit proud

Zvýšit proud

Snížit pozici

Zvýšit pozici

Snížit teplotu

Zvýšit teplotu

INTEGRA CUBE

Ovladač Premium
Zadní mytí

Dámské mytí
Stop

Sušení

Zvýšit

Upravit proud

Upravit pozici

Teplota vzduchu

Teplota vody

Účinné a šetrné bezokrajové
splachování WC mísy s technologií
RimFree/Rimless. Toaleta bez
uzavřeného oplachovacího kruhu
výrazně usnadní čištění vnitřku
toalety. Automatické samočištění
sprchové trysky probíhá před
zahájením i po ukončení každého
mycího cyklu.

Společné rozměry

Noční světlo
Úprava teploty
Uživatel 1

Sprchovací závěsná toaleta (v oválném
nebo
hranatém
CUBE
provedení)
s integrovanou bidetovou sprškou pro dámskou
hygienu i komfortní mytí zadních intimních partií.
Je možné zvolit skrytou nebo přiznanou instalaci
přívodu vody i elektřiny.
Moderní závěsná keramika s integrovaným elektronickým
bidetem je vybavena dálkovým ovládáním Comfort nebo
Premium a postranním ovládacím kolečkem. Toaletní prkénko
s funkcí pozvolného zavírání je vyrobené z kvalitního materiálu
s antibakteriální povrchovou úpravou.
INTEGRU lze doplnit moderní stavebně nenáročnou předstěnovou
nádržkou KOMBI BLOCK umožňující instalaci bez vestavného
splachovacího WC modulu.

Praktické rychloúchyty umožňují
snadné odejmutí prkénka pro
běžnou
údržbu
exteriéru
keramiky. Přívod vody pro spršku
je opatřen skrytým vyměnitelným
ﬁltračním systémem přívodní
studené vody, kterou si INTEGRA
dohřeje na požadovanou teplotu.

Masáž

Snížit

Toaleta 2 v 1

Ventilátor
Uživatel 2
Dvě baterie

(1.5V LR03/AAA)

2d74b0

Po použití elektronické toalety s masážním i pulzním kmitavým
mytím se budete cítit čistí a svěží. Vyšší modelová řada INTEGRA
Premium každodenní intimní mytí doplní prémiovou funkcí sušení
teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou. Kdo jednou zažil svěžest a
čistotu intimního integrovaného bidetového mytí proudem vody s
volitelnou teplotou, intenzitou proudu i dokonale se přizpůsobující
polohovací tryskou s masážní funkcí bez nutnosti přesedat na
klasický keramický bidet, se již nebude chtít tohoto
komfortu vzdát. Hygiena intimních partií se stane
příjemnou součástí každodenní hygieny všech
členů
domácnosti. Lze instalovat v
soukromých i veřejných prostorách.
Nosnost toalety 160 kg.

