38340:38400 (Takım Kodu)

37340:37400 (Takım Kodu)

Duvara Sıfır Klozet Takımı

Duvara Sıfır Klozet Takımı

• 65x35 cm.

• 67x35 cm.

• Taharet borusu girişi
universal uygulamalı.

• Taharet borusu girişi
   universal uygulamalı.

• 3/6 lt fonksiyon.

• 3/6 lt fonksiyon.

• Alttan su girişli,
   üstten kumandalı
   rezervuar.

• Alttan su girişli,
   üstten kumandalı
   rezervuar.

711 38334 00

711 37334 00

Asma Klozet

Asma Klozet

• 52x35 cm.

• 56x35 cm.

• Taharet borusu girişi   
   sıva altı uygulamalı.

• Taharet borusu girişi   
   sıva altı uygulamalı.

• Gizli ve kolay montaj
   (SmartMontaj).

• Gizli ve kolay montaj
   (SmartMontaj).

• 3/6 lt fonksiyon.

• 3/6 lt fonksiyon.

711 10729 00

701 37729 00

Smart Kapak

Smart Kapak

• Duroplast.

• Duroplast.

• Metal menteşeli.

• Metal menteşeli.

• Üstten sıkmalı.

• Üstten sıkmalı.

• Yavaş kapanır.

• Yavaş kapanır.

• Tak-çıkar kapak.

• Tak-çıkar kapak.

       

kale.com.tr

Yalın

Ses çıkarmaz

Sade

Kusursuz montaj

Vale, yalın ve kenarlı hatlarıyla
maskulen tasarımdan hoşlananlar
için doğru tercihtir.

Özel üretilen menteşesi
sayesinde yavaş kapanan ve
ses çıkarmayan SmartKapak
özelliğine sahiptir.

Alto, hem sade hem de yuvarlak
hatlı yapısı ile feminen tasarım
sevenlere özel bir alternatif sunar.

Hızıyla büyük zaman
kazandıran ve hatasız
montajlama imkanı veren
SmartMontaj özelliğine
sahiptir.

Uzun Ömürlü

Hızlı montaj

Çıt bile çıkarmaz

Hijyenik

Vale, hijyene önem verenler
için de idealdir; çünkü tak-çıkar
özelliğine sahip kapağıyla,
temizlenirken büyük kolaylık
sağlar ve aynı zamanda uzun
ömürlüdür.

SmartMontaj özelliğiyle,
hem kısa sürede hem de
kusursuz bir şekilde
montajlanma imkanı verir.

Alto, sessiz kapanma özelliğiyle
çıt bile çıkarmadan yavaş ve
sessizce kapanır; çevresine
hiç rahatsızlık vermez.

Klozet kapağının tak-çıkar
fonksiyonu sayesinde kolayca
temizlenir ve hijyeniktir.
SmartMontaj klozetlerin yan
tarafında montaj delikleri
olmadığı için rahat temizlenir.

Şık tasarım

Üstün

Konforlu

Avantajlı

Özellikle konut projelerinde,
farklılaşmak isteyenler için
şık bir alternatif sunar.

Vale, hem tasarımı hem de
fiyat dengesiyle diğer
klozetlerden çok daha
üstündür.

Alto, asma klozetiyle konfor
sevenler için doğru bir tercihtir.

Standart klozetlere göre
tasarımı şık, fiyat dengesi ise
oldukça avantajlıdır.

