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Bateria Cubic / głowica Floks / wylewka i dysze Cascada



Urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki 
to nie lada wyzwanie. Systemy podtynkowe 
pozwalają na stworzenie minimalistycznego 
wnętrza, skrojonego na miarę potrzeb.

Właśnie dlatego w ofercie marki Deante można znaleźć róż-
norodne produkty, obejmujące zarówno pojedyncze elementy 
do samodzielnego komponowania, jak i praktyczne, gotowe 
zestawy. Niniejszy katalog powstał po to, aby ułatwić dobór, 
montaż i konserwację systemów podtynkowych. Można w nim 
znaleźć bogaty przekrój produktów Deante, schematy instala-
cyjne, obrazujące różnorodne konfiguracje elementów i cenne 
porady. Mamy nadzieję, że pomoże on w zaaranżowaniu nawet 
najbardziej nietypowej łazienki.

Anna Słowińska-Owczarek
Product Manager
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NAC 091T

GłowiCA NATryskowA
okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody, wylewka natryskowa 310 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA 
termostatyczna z możliwością regulacji wypły-
wu wody, 3-krotny diverter;

6 dysz NATryskowyCh
słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy;

AkCesoriA
wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe 
przyłącze kątowe.

zob. schemat przyłączeniowy 3 str. 32

MULTI-SYSTEM
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NAC 090T

GłowiCA NATryskowA
kwadratowa, stalowa, 300x300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody, wylewka natryskowa 381 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA 
termostatyczna z możliwością regulacji wypły-
wu wody, 3-krotny diverter;

6 dysz NATryskowyCh
słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy;

AkCesoriA
wąż rozciągliwy długości 1500 mm, kwadrato-
we przyłącze kątowe.

zob. schemat przyłączeniowy 3 str. 32

MULTI-SYSTEM
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NAC 09Bp

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31

GłowiCA NATryskowA
okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody; wylewka natryskowa 
długość 325 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA 
z przełąCzNikiem NATrysku  
głowica 35 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc;
AkCesoriA
wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze 
kątowe.

CYNIA
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NAC 09Xp

GłowiCA NATryskowA
okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody, wylewka natryskowa 325 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA 
JAGuAr – z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 40 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy;

AkCesoriA
wąż rozciągliwy długości 1500 mm, okrągłe 
przyłącze kątowe.

JAgUAr

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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GłowiCA NATryskowA
kwadratowa, stalowa, wymiary 200x200 mm, 
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa 
długość 375 mm

BATeriA NATryskowA podTyNkowA    
z przełąCzNikiem NATrysku
głowica 35 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc;

AkCesoriA
wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze 
kątowe

ANEMoN

NAC 09Ap

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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Strumień deszczowy
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MODNy DeSigN 

Zgodnie z aktualnymi trendami we wnę-
trzu liczy się czystość form, a także har-
monia barw i faktur. To podejście pozwala 
na stworzenie nowoczesnego wnętrza, 
w którym każdy element odgrywa istotną 
rolę, pełniąc równocześnie funkcję 
użytkową i estetyczną. Montaż 
elementów podtynkowych 
pozwala ukryć wszelkie przyłącza 
i rury w suficie, ścianie 
bądź podłodze. Na zewnątrz 
pozostają jedynie korpusy 
baterii, głowice, słuchawki 
i dysze, przypominające 
prostą biżuterię. W ofer-
cie Deante można znaleźć 
produkty podtynkowe oparte 
na podstawowych kształtach, 
takich jak kwadrat i koło, 
które doskonale wpisują się 
w minimalistyczny trend.

ŁAZieNkOWy kOMfOrT

instalacje podtynkowe dają 
możliwość kompletowania 
zestawów dopasowanych 
do potrzeb i upodobań 
konkretnych użytkowników. 
Można korzystać z gotowych propozycji, 
bądź samodzielnie tworzyć różnorodne 
kombinacje. Produkty podtynkowe 
stosuje się zarówno w strefie prysz-
nica, jak i wanny. rozwiązanie, które 
wykorzystamy w łazience jest uzależ-
nione głównie od naszej wyobraźni.

JAkOść – ZAWSZe WAżNA

Systemy podtynkowe Deante to wysokiej 
jakości produkty, gwarantujące długo-
letnie, bezawaryjne użytkowanie. Do 
produkcji baterii wykorzystuje się bowiem 

wysokiej klasy materiał – mosiądz MO59, 
odporny na korozję, o świetnych właści-
wościach odlewniczych. Z kolei, stano-
wiące główny element baterii, głowice 
ceramiczne, decydują o jej poprawnym 
funkcjonowaniu i szczelności. Dodatkowo, 
wszystkie głowice natryskowe, dysze 
i słuchawki posiadają system anti-calc, 
ułatwiający usuwanie osadu wapiennego.

LicZy Się kAżDy ceNTyMeTr

rozsądne wykorzystanie przestrzeni 
w niewielkich łazienkach, a z takich 
właśnie korzysta większość Polaków, jest 
niezwykle istotne. W małych pokojach 
kąpielowych warto zamontować elementy 
podtynkowe – baterie i natryski, a także 
odpływy liniowe. Wszystkie rury i inne 
elementy przyłączeniowe pozostają 
ukryte. Na zewnątrz widać jedynie chro-
mowane elementy, które zdobią wnętrze.

Wybór elementów podtynkowych 
pozwala na stworzenie pięknej, mini-
malistycznej łazienki. Pomieszczenie 
wyposażone w sprzęt tego typu będzie 
nie tylko pięknie się prezentować, 
ale także służyć przez długie lata.

elemeNTy podTyNkowe —
— dlACzeGo wArTo Je mieć w swoJeJ 
łAzieNCe?
Systemy podtynkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontują-
cych lub rearanżujących łazienki. Przedstawiamy ich najważniejsze zalety.
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Bateria Vigo / kabina Funkia
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NAC 09wp

GłowiCA NATryskowA
kwadratowa, stalowa, 200x200 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody, wylewka natryskowa 375 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA 
ViGo – z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 35 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy;

AkCesoriA
wąż rozciągliwy długości 1500 mm, kwadrato-
we przyłącze kątowe.

VIgo

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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GłowiCA NATryskowA
okrągła; średnica 226 mm; system anti-calc;
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATeriA NATryskowA
termostatyczna;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany; 
system anti-calc;

AkCesoriA
półka na mydło; wąż długości 1700 mm,

LoBELIA

NAC 690T 
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NAC 691T 

GłowiCA NATryskowA
wymiary 200x200 mm; system anti-calc; 
wylewka natryskowa długość 381 mm;

BATeriA NATryskowA
termostatyczna;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany; 
system anti-calc;

AkCesoriA
półka na mydło; wąż długości 1700 mm,

LoBELIA
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NAC 036k  + NAC 046k

Bdw 044l

NAC 053k

NdA 051w

GłowiCA NATryskowA
prostokątna 260x188 mm, system anti-calc; 
wylewka ścienna kwadratowa długości 375 mm;

BATeriA podTyNkowA 
ViGo – Bez przełąCzNikA NATrysku
głowica 35 mm;

przełąCzNik fuNkCJi
kwadratowy, 3-funkcyjny

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, kaskadowy, system 
anti-calc;

dysze NATryskowe
strumień deszczowy, system anti-calc;

AkCesoriA
wąż długości 1500 mm, kwadratowe przyłącze 
kątowe.

NAC 071k x 3

NAC 00Ap

NCs 051s

zob. schemat przyłączeniowy 6 str. 33
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NCk 051k

BdX 044l

NAC 054k

zesTAw NATryskowy 
słuchawka o średnicy 117 mm; strumień 
deszczowy i kaskadowy; zmiana funkcji za po-
mocą przycisku umieszczonego w słuchawce; 
wąż pCV silver z o-ring; długości 1500 mm; 
mydelniczka; drążek 790 mm

BATeriA podTyNkowA JAGuAr – 
– Bez przełąCzNikA NATrysku
głowica 40 mm;

AkCesoriA
okrągłe przyłącze kątowe.

zob. schemat przyłączeniowy 1 str. 31



kompleTy podTyNkowe / 17 

GłowiCA NATryskowA
kwadratowa, stalowa, wymiar 200x200 mm, 
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa 
długość 365 mm;

BATeriA podTyNkowA 
AzAliA – z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 35 mm; w zestawie 2 wersje dźwigni 
– gładka oraz z motywem kwiatowym
dysze NATryskowe
strumień deszczowy, system anti-calc;

NAC 005k + NAC 043k

BdA 044p

NAC 071k x 3
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Z leczniczych i relaksacyjnych właściwości wody mogą w pełni korzystać posiadacze 
systemów podtynkowych. Woda wypływająca z poszczególnych elementów działa 
orzeźwiająco i odprężająco, redukując napięcie. Mocny, biczowy strumień, pobudzająca 
kaskada, czy delikatna mgiełka – to tylko niektóre możliwości, jakie oferują elementy 
podtynkowe. Pokazujemy, jak należy wykorzystywać wodę podczas codziennej higieny, 
aby zachować zdrowie i urodę.

w domowym spA
Woda posiada zbawienne właściwości. Jej relaksacyjne i lecznicze działanie 
pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz łagodzi dolegliwości.

• Górna głowica – zrasza i orzeźwia, działając relaksująco. Naprzemienny 
ciepły i zimny prysznic poprawia krążenie krwi i ujędrnia skórę.

• dysze natryskowe – mocny, biczowy strumień 
masuje wybrane partie ciała, zarówno lędźwie, 
jak i np. barki, usuwając zmęczenie, a także 
powoduje, że skóra staje się bardziej napięta.

• słuchawka natryskowa – poszczególne 
strumienie dostarczają zróżnicowanych doznań:
• deszczowy – orzeźwia, odświeża, odżywia;
• hydromasaż – regeneruje, napina skórę,

usuwa zmęczenie;
• miękki – relaksuje, odpręża, uspokaja;
• mieszany – kombinacja podstawowych

strumieni;
• mgiełka wodna – zrasza, chłodzi, relaksuje;
• kaskada – orzeźwia, pielęgnuje.

Bateria i głowica Multibox / bateria umywalkowa Floks / umywalka Ane-
mon / miska ustępowa Peonia / kabina Walki-in / odpływ liniowy
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GłowiCA NATryskowA
okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłącza-
nie wody; wylewka natryskowa 
długość 359 mm;

BATeriA podTyNkowA 
JAGuAr – z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 40 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc;

AkCesoriA
wąż długości 1500 mm; okrągłe przyłącze 
kątowe.

NAC 003k  + NAC 041k

BdX 044p

Nor 051s

NAC 051k

NdA 151w

zob. schemat przyłączeniowy 2 str. 31
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Bdw 044l

NAC 082k

BATeriA podTyNkowA ViGo – Bez 
przełąCzNikA NATrysku
głowica 35 mm.

wylewkA
zasięg wylewki 175 mm; 

GłowiCA NATryskowA
dł./szer./gr.: 230/502/33 mm, strumień desz-
czowy i kaskadowy; system anti-calc.

BATeriA podTyNkowA
termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwoś-
cią regulacji wypływu wody; wąż o długości 
1500 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc.

NAC 092k

NAC 09CT

zob. schemat przyłączeniowy 5 str. 33
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BATeriA podTyNkowA miNimAl – 
– z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 35 mm;

wylewkA wANNowA podTyNkowA
zasięg wylewki 175 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc;

AkCesoriA
wąż długości 1500 mm; kwadratowe przyłącze 
kątowe.

BQm 044p

NAC 052k

NdA 151w

NAC 082k

NoQ 051s

zob. schemat przyłączeniowy 4 str. 32



Komplet podtynkowy Lobelia  /  odpływ liniowy  /  bateria umywalkowa  i  umywalka Anemon /  kabina Abelia



Komplet podtynkowy Lobelia  /  odpływ liniowy  /  bateria umywalkowa  i  umywalka Anemon /  kabina Abelia
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GłowiCA NATryskowA
prostokątna, stalowa, wymiar 400x300 mm, 
system anti-calc, szybka reakcja na włączanie/
wyłączanie wody; wylewka natryskowa 
długość 365 mm;

BATeriA podTyNkowA sTorCzyk – 
– z przełąCzNikiem NATrysku 
głowica 35 mm;

zesTAw NATryskowy
strumień deszczowy, kaskadowy; system 
anti-calc; stalowy drążek 790 mm z chromo-
waną mydelniczko-półką; 
wąż pCV o długości 1500 mm;

AkCesoriA
kwadratowe przyłącze kątowe.

NAC 043k + NAC 008

NCs 051k

NAC 055k

BCT 044p
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GłowiCA NATryskowA
kwadratowa, dł./szer./gr.: 200/200/200 mm, 
strumień deszczowy, system anti-calc.

BATeriA NATryskowA podTyNkowA
termostatyczna, 3-krotny diverter;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc.
dysze NATryskowe
strumień deszczowy, regulowane ustawienie 
dysz; system anti-calc; wymiary 50x50 mm;

AkCesoriA
wąż o długości 1500 mm; kwadratowe 
przyłącze kątowe.

NAC 094k

NoQ 051s

NAC 09AT

NAC 052k

NdA 151w

NAC 071k x 3



Komplet podtynkowy Multi-System / kabina Abelia
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GłowiCA NATryskowA
okrągła, stalowa, średnica 300 mm, system 
anti-calc, szybka reakcja na włączanie/wyłą-
czanie wody; wylewka natryskowa 
długość 325 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA
termostatyczna; 3-krotny diveter z możliwoś-
cią regulacji wypływu wody; wąż stalowy, 
podwójnie pleciony 150 cm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc.

dysze NATryskowe
regulowane ustawienie dysz, strumień desz-
czowy, system anti-calc, średnica 55 mm.

NAC 003k / NAC 041k

NAC 09CT

NAC 077k x 3
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GłowiCA NATryskowA
okrągła, plastikowa, średnica 220 mm, system 
anti-calc, wylewka natryskowa 359 mm;

BATeriA NATryskowA podTyNkowA
mieszaczowa; 4-krotny diveter z możliwoś-
cią regulacji wypływu wody; wąż stalowy, 
podwójnie pleciony 1500 mm;

słuChAwkA NATryskowA
strumień deszczowy, system anti-calc;

dysze NATryskowe
regulowane ustawienie dysz, strumień desz-
czowy, system anti-calc, średnica 55 mm.

NAC 033k + NAC 041k

NAC 09Cm

NAC 077k x 3
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Struga
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WAżNA PODSTAWA

System podtynkowy wymaga uprzedniego 
przygotowania instalacji hydraulicznej. cie-
płą wodę doprowadza się z lewej strony, 
natomiast zimną z prawej. rozmieszczenie 
przyłączy w ścianie jest uzależnione 
od tego, czy woda będzie wypływała 
tylko z jednego źródła (górnej głowicy 
lub słuchawki), czy też np. z dwóch 
lub trzech. W przypadku zastosowania 
baterii bez przełącznika natrysku przewody 
odprowadzające wodę kieruje się tylko do 
góry. Z kolei jeśli montujemy więcej niż 
jeden element wypływu wody, przewody 
wyprowadza się zarówno do góry, jak 
i w dół. Deante oferuje m. in. uniwersalny 
przełącznik trzyfunkcyjny, który można 
komponować z różnymi elementami. 
Dodatkowo, asortyment uzupełniają uni-
wersalne divertery, przeznaczone do łącze-
nia z bateriami bez przełączników funkcji. 

BATeriA W kiLkU krOkAch

Aby zainstalować baterię podtynkową 
wystarczy przygotować kilkucenty-
metrową wnękę w ścianie. kolejnym 
krokiem jest osadzenie korpusu 
baterii w otworze oraz podłączenie jej 
do wcześniej przygotowanej instalacji. 
Ważne, by dokonać ciśnieniowej próby 
wodnej, pozwalającej na sprawdzenie, 
czy przyłącza i bateria zostały poprawnie 
zamontowane, a złącza są szczelne.

JAk DOPASOWAć 
chrOMOWANą BiżUTerię?

funkcjonalność systemu podtynkowego 
jest uzależniona od właściwego roz-
mieszczenia poszczególnych elementów. 
Wytyczne dotyczące ich położenia 
znajdują się w tabeli poniżej. Dysze 
instaluje się z reguły wzdłuż jednej 
lub dwóch pionowych linii (w drugim 
przypadku montuje się je symetrycznie). 
Wszystkie dysze Deante posiadają 

regulowane przeguby, ułatwiające skie-
rowanie strumienia wody na poszcze-
gólne partie ciała: barki czy lędźwie. 

PO MONTAżU - kONSerWAcJA

regularna konserwacja i pielęgnacja 
systemu podtynkowego to gwarancja 
jego długiej żywotności. chromowaną 
powierzchnię armatury należy myć 
delikatnym środkiem zawierającym mydło 
lub roztworem wody z octem w propor-
cjach 1:1. Niewskazane jest używanie 
mleczek, czyścików i ostrych gąbek. 
Ważne, aby dbać o głowicę, stanowiącą 
serce baterii. raz na dwa lata należy 
oczyszczać ją z osadów wapiennych.
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prAwidłowy moNTAż 
elemeNTów podTyNkowyCh
instalacja systemu podtynkowego pozwala na większą swobodę aranżacyjną niż mon-
taż tradycyjnej armatury. co należy wziąć pod uwagę, montując produkty podtynkowe?



 sChemATy podłąCzeŃ zesTAwów NATryskowyCh / 31 

SChEMAT 1
bateria bez przełącznika, 
zestaw natryskowy
wypływ wody z jednego 
źródła

SChEMAT 2
bateria z przełącznikiem, 
słuchawka i głowica 
natryskowa
wypływ wody z dwóch 
źródeł z możliwością ich 
swobodnej zmiany
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SChEMAT 3
bateria, słuchawka, 
głowica natryskowa i 
dysze masujące
wypływ wody z trzech 
źródeł z możliwością ich 
swobodnej zmiany

SChEMAT 4
bateria z przełącznikiem, 
słuchawka i wylewka 
wannowa
wypływ wody z dwóch 
źródeł z możliwością ich 
swobodnej zmiany
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SChEMAT 5
multibox bateria 
termostatyczna, głowica 
natryskowa
wypływ wody z trzech 
źródeł z możliwością ich 
swobodnej zmiany

SChEMAT 6
bateria bez przełącznika, 
przełącznik 3-funkcyjny, 
słuchawka natryskowa, 
głowica natryskowa i 
dysze masujące
wypływ wody z trzech 
źródeł z możliwością ich 
swobodnej zmiany



Bateria Multibox / głowica Square / kabina Abelia / bateria umywalkowa Anemon

ELEMENTY PodTYNkowE
do SAModzIELNEgo koMPoNowANIA
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FLokS
NAC 000k
ø250 mm
NAC 003k
ø300 mm
NAC 001k
ø400 mm

gr. 4 mm

ø220 mm; gr. 84 mm

ø200 mm; gr. 15 mm

ø250 mm; gr. 91 mm

FLokS
NAC 008k

kENdo
NAC 033k

PEoNIA
NAC 03ek

FLokS
NAC 005k
200x200 mm
NAC 009k
300x300 mm
NAC 006k
400x400 mm

ENdo
NAC 032k

roNdo
NAC 034k

BoX
NAC 036k

MULTIBoX
NAC 092k

gr. 4 mm

200x200 mm; gr. 12 mm

400x300 mm; gr. 4 mm 230x120 mm; gr. 79 mm

230x502 mm; gr. 33 mm260x188 mm; gr. 77 mm

wrzoS
NAC 03Qk

ø200 mm; gr. 200 mm

roUNd
NAC 093k

200x200 mm; gr. 200 mm

SQUArE
NAC 094k
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głowica ø35 mm głowica ø35 mm

ANEMoN
BCz 044p

CYNIA
BCy 044p

głowica ø35 mm

CUBIC
Bdd 044p

głowica ø40 mm głowica ø40 mm

JAgUAr
BdX 044l

JAgUAr
BdX 044p

MINIMAL
BQm 044l

MINIMAL
BQm 044p

głowica ø35 mm głowica ø35 mm

głowica ø35 mm; zasięg wyl. 138 mm

wErBENA
BCw 054l

VIgo
Bdw 044l

VIgo
Bdw 044p

głowica ø35 mm głowica ø35 mm
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STorCzYk
BCT 044p

głowica ø35 mm

głowica ø35 mm; zasięg wyl. 180 mm

w komplecie 
dodatkowa dźwignia 

ze wzorem

głowica ø35 mm

AzALIA
BdA 054l

AzALIA
BdA 044p



38 /

CASCAdA
NAC 041k

CASCAdA
NAC 043k

CASCAdA
NAC 046k

CASCAdA
NAC 051k

CASCAdA
NAC 053k

CASCAdA
NAC 055k

CASCAdA
NAC 042k

CASCAdA
NAC 044k

CASCAdA
NAC 047k

CASCAdA
NAC 052k

CASCAdA
NAC 054k

zasięg 359 mm

zasięg 365 mm

zasięg 375 mm

zasięg 165 mm

zasięg 160 mm

zasięg 325 mm

CASCAdA
NAC 071k

50x50 mm
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SQUArE
NoQ 051s

CASCAdA
NAC 077k

CASCAdA
NAC 082k

JASkIEr
NCk 051s

PrzEłąCzNIk 
FUNkCJI
NAC 00Ap

PICCoLA NEw
Ndu 051s

roUNd
Nor 051s

STrorCzYk
NCs 051s

CASCAdA
NAC 081k

CASCAdA
NAC 083k

whITE
NCw 051s

PrzEłąCzNIk 
FUNkCJI
NAC 00Bp

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

ø117 mm

strumień deszczowy,
kaskadowy

ø80 mm

strumień deszczowy, 
hydromasaż,
miękki

strumień deszczowy strumień deszczowy

  117 mm

strumień deszczowy,
kaskadowy

  116 mm

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

zasięg 194 mm

zasięg 155 mmzasięg 175 mm

średnica 55 mm
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Bateria i zestaw natryskowy Storczyk / kabina Abelia / brodzik Cubic
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kAMELIA
NAk 051k

JASkIEr
NCk 051k

whITE
NCw 051k

dILL
NCd 051k

QUAdro
NCQ 051k

dALIA
Ndd 041k

strumień deszczowy, 
hydromasaż, 
mieszany

strumień deszczowy,
kaskadowy

strumień deszczowy, 
hydromasaż, 
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mgiełka,
2xmieszany

prosty montaż
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dALIA
Ndd 051k

ANEMoN
NGh 051k

MULTIBoX
NAC 09Cm

FLokS
NGf 051k

STorCzYk
NCs 051k

MULTIBoX
NAC 09CT

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy

Szer. x Wys. x gł. 200x600x75 mm

strumień deszczowy

Szer. x Wys. x gł. 580x200x92 mm

strumień deszczowy,
hydromasaż,
mieszany

strumień deszczowy,
kaskadowy
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MULTI-SYSTEM
NAC 09AT

MULTI-SYSTEM
NAC 09BT

bateria termostatyczna bateria termostatyczna

odPłYw LINIowY*
kol/kos 00xC

odPłYw LINIowY*
kol/kos 00xA

odPłYw LINIowY*
kol/kos 00xB

koL / koS 006A - 600 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 007A - 700 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 008A - 800 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 010A - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

wys. z syfonem koL / koS
koL / koS 006B - 600 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 007B - 700 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 008B - 800 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 010B - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

wys. z syfonem koL / koS

koL / koS 006c - 600 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 007c - 700 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 008c - 800 x 90 x 125 / 98 mm
koL / koS 010c - 1000 x 90 x 125 / 98 mm

wys. z syfonem koL / koS

* Odpływyw dostępne w dwóch wysokościach:
seria kOL – 125 mm i seria kOS –  98 mm (syfon slim).
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dEANTE SP. J.

Biuro Obsługi klienta
tel.: 42 714 30 31
fax.: 42 714 30 30
e-mail: sprzedaz@deante.pl

www.deante.pl

Bateria i kabina Vigo / słuchawka natryskowa Square / głowica Box / wylewka Cascada


