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Przyciski do zestawu Delfin Star
Warianty kolorystyczne, w których dostępne są przyciski
spłukujące do zestawu Delfin Star, to chrom mat, chrom
połysk oraz biały.
Produkty wykonane są z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, mają dwa zakresy spłukiwania, są uruchamiane poprzez naciśnięcie od przodu, a ich rozmiar to
165x247 mm.
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Zestaw podtynkowy
do WC Delfin Star
Delfin Star jest nowoczesnym, estetycznym stelażem
podtynkowym, który doskonale sprawdza się w instalacjach sanitarnych z miskami wiszącymi. Jest
on przeznaczony do zabudowy lekkiej, a sam jego
montaż jest niezwykle łatwy. Poniżej prezentujemy
najważniejsze cechy tego produktu.
Solidna konstrukcja – oparta na ramie z pełnego,
stalowego profilu, w którym umieszczono otwory montażowe miski o rozstawie śrub mocujących
180 lub 230 mm. Do ramy przytwierdzono zbiornik
o szerokości 51 cm stworzony metodą rozdmuchową, która zapewnia jego długie bezawaryjne działanie oraz pełną szczelność.
Ekonomia i komfort użytkowania – w spłuczce
znajduje się kompletny mechanizm o podwójnym systemie spłukiwania: 3 oraz 6 l, co pozwala oszczędzić znaczną ilość
wody. Z kolei pełna izolacja zbiornika gwarantuje jego niemal bezgłośne napełnianie.
Łatwość montażu – w ramach zestawu Delfin Star kupujący otrzymuje spłuczkę z kompletnymi przyłączami kanalizacyjnymi oraz wodnymi, mocowaniami miski, odpływowym kolanem 90/110 mm, kołkami rozporowymi i wkrętami. Dzięki nim
możliwa jest płynna regulacja stelaży, co umożliwia zmianę odległości od ściany w zakresie 150-230 mm i wysokości
w zakresie 1120-1280 mm.
Wysoka estetyka – cała konstrukcja ukryta jest w zabudowie. Na zewnątrz widoczny jest tylko przycisk o nowoczesnym
designie i trzech wariantach kolorystycznych.
Gwarancja – na zbiornik oraz stelaż producent daje aż 10-letnią gwarancję. Z kolei części ruchome objęte są dwuletnią
ochroną gwarancyjną.

Podkładka izolująca Delfin
Do kompletu z zestawem podtynkowym oraz przyciskiem warto dokupić
podkładkę izolującą, która pełni rolę płyty dźwiękochłonnej.
Przeznaczona jest ona do miski ustępowej wiszącej oraz do bidetu
wiszącego.
Niewielka waga oraz duża elastyczność tego produktu sprawiają, że jego
montaż jest niezwykle prosty.

