Enjoy
saving
water.
...
rentiert
sich täglich

NovoBlue

with

De waterbesparende handdouche
G 1/2 connectie past op elke gebruikelijke doucheslang
Lage aerosol
Snel terugverdient
Zeer laag geluidsniveau
Met zijn onopvallend maar elegant design, is de NovoBlue een
echte eyecatcher.
Bovendien combineert het een zeer hoge waterbesparing met een
laag geluidsniveau.
Het exclusieve gebruik van KTW / DVGW W270 gecertificeerde
materialen
voor de onderdelen die in contact komen met water, garandeert
de hoogst mogelijke standaard
hygiëne. Dus de vorming van een biofilm wordt effectief
voorkomen.
De spuitmonden zijn vervaardigd van een hoogwaardige silicone en
ontwikkeld als anti-lime knoppen, zodat eventuele kalkaanslag kan
worden verwijderd door eenvoudig af te nemen.
Door de geïntegreerde en gepatenteerde IsoFlow regeltechniek
blijft de waterstroom constant, bij de standaard nominale stroming,
onafhankelijk van de druk. De waterstroom kan zo nauwkeurig
worden gehandhaafd op 8 l / min.
De gebruiker van de NovoBlue kan kiezen uit drie soorten
jetstromingen.
Verder heeft de douchekop een waterstop functie met een beetje
uitlek die nodig is.

RST

DIN 4109
P-IX 19947/IZ

Voor een comfortabele douche ervaring is een waterdruk van ten
minste 1 bar aanbevolen.
Door te voldoen aan de strenge eisen van de "Blauwe Engel"
regeling, vooral met betrekking tot waterverbruik, hygiëne en het
geluidsniveau, is de NovoBlue een van de eerste handdouches die
een "Blue Engel "certificering heeft bereikt.
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water-saving hand shower

Afmetingen
Wat is isoflow?
IsoFlow

250 mm

is

een

uniek

en

gepatenteerd ontwerp dat de O-ring
beschermt tegen het water en zorgt
dat de waterstroom nauwkeurig
gecontroleerd blijft, zodat het een
lange levensduur behoudt.

110 mm

Sproeipatronen

Sproeipatronen

Regen

Combi Jet

Models:

Krachtige Douche

Waterstop

Technische Specificaties:

model

item

flow volume

2820

NovoBlue, chroom

8 l/min

Tests &
standaarden

Materials: KTW/DVGW W270,
EN1112

Aansluitingen

G 1/2

Lengte

approx. 250 mm

Gewicht

238 g

Garantie

2 years
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