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BATERIE NAWANNOWE  RUBEN DESIGN

wkład przeciwkamieniowyprzełącznik wanna / natrysk

• montaż trójotworowy

• kolor: chrom błyszczący

• perlator s-pointer m 24 x 1

• głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu  

   gorącej wody

• przełącznik natrysk/wanna

• wyciągana rączka natrysku

• wąż natryskowy 1500 mm. Strumień:słuchawki 

   prysznicowej ≤ 25 litrów na minutę

• zawór zwrotny
ekskluzywna niemiecka bateria nawannowa z głowicą 

ceramiczną pasująca do większości modeli wanien z oferty

rubeN. W przypadku zamówienia montażbaterii następuje 

w siedzibie firmy ruben Design. Po stronie klienta pozostaje 

tylko osadzenie widocznych, górnych części w gniazdach ba-

terii i przyłączenie jej do wody. Schematy z polami przyłączeń 

wody i ewentualnymi polami montażu bateri na brzegu wan-

ny są dostępne do ściągnięcia na stronie; 

www:ruben.pl/produkt/wannna...
pod symbolem “karta produktu”

• bateria nawannowa AMEO Z WYLEWKĄ

• producent baterii - KLUDI  ( NIEMCY )

• kOD PrODuktu; 414470575

• Strumień: 3 bAry – 38 L/m.(WyLeWkA)

• DługOść WyLeWki [mm]: 220
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BATERIE NAWANNOWE  RUBEN DESIGN

wkład przeciwkamieniowy

• montaż trójotworowy

• kolor: chrom błyszczący

• perlator s-pointer m 24 x 1

• głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu  

   gorącej wody

• przełącznik natrysk/wanna

• wyciągana rączka natrysku

• wąż natryskowy 1500 mm

• zawór zwrotny
ekskluzywna niemiecka bateria nawannowa z głowicą 

ceramiczną pasująca do większości wanien. bateria be wylew-

ki, umozliwia zastosowanie wlewu wody przez wlew/przelwe 

lub dysze  hydromasażu. W przypadku zamówienia montaż 

baterii następuje w siedzibie firmy ruben Design. Po stronie 

klienta pozostaje tylko osadzenie widocznych, górnych części 

w gniazdach baterii i przyłączenie jej do wody. Schematy z 

polami przyłączeń wody i polami montażu bateri na brzegu 

wanny są dostępne do ściągnięcia na stronie; www:ruben.pl/
produkt/wannna... pod symbolem “karta produktu”

przełącznik natrysk/ wlew ( lub dysze)

• bateria nawannowa AMEO BEz wyLEwKI

• producent baterii - KLUDI  ( NIEMCY )

• kOD PrODuktu; 414480575

• Strumień: 3 bAry – PrySzNic ≤ 25 L/m

• bez WyLeWki (WLeW WODy Przez DySze Lub PrzeLeW)

wylewka kaskada


