Colunas
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Even-T
Round e Square

1 Chuveiro 254 mm (Round) / 2 Chuveiro de mão Stella 100/3 / 3 Flexível Neo-Flex de PVC satinado, 1,70 m / 4 Torneira termostática T-1000

1

Colunas
de Duche
Even-T
Round e Square
A nova geração de
colunas de duche
Roca com torneiras
termostáticas

4

01

1

2

3

4

02

1 Chuveiro 240 x 360 mm (Square) / 2 Chuveiro de mão Stella 100/3 / 3 Flexível Neo-Flex de PVC satinado, 1,70 m / 4 Torneira termostática T-1000

Round e Square
A nova geração de colunas de duche Roca com torneira termostática

Máximo Conforto
EVEN-T Round e Square são as colunas de duche
termostáticas de última geração que integram num
único conjunto um chuveiro amplo com 254 mm de
diâmetro (Round) ou com 240 x 360 mm (Square),
uma torneira termostática T-1000 e um chuveiro de
mão Stella (3 funções).
EVEN-T é ajustável em altura e dispõe de um chuveiro
orientável. A torneira termostática incorpora os
dispositivos de segurança “Safe Touch” e “Securit
38” assim como o aro de regulação que proporciona
uma excelente visibilidade da temperatura desejada a
qualquer momento. O chuveiro de mão Stella incluído é
o de maior diâmetro (100 mm) e com 3 funções (Rain,
Pulse e Soft).

Even-T Round

Even-T Square

O 100 mm

Regulável de
800 a
1200 mm.

Regulável de
800 a
1200 mm.
850 mm.

O 100 mm

850 mm.
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Benefícios das colunas Even-T

Função termostática T-1000
A torneira T-1000 é a última criação realizada pelo
Roca Design Center no qual se teve em conta as
necessidades do consumidor e se trabalhou até criar
um produto que supera as expetativas do utilizador.
Com um design minimalista todos os detalhes são
pensados. Os botões integrados conferem uma
linha uniforme e o aro de regulação proporciona uma
excelente visibilidade da temperatura.

Chuveiro de mão Stella 100/3
A coluna Even-T está equipada com o chuveiro de
mão Stella 100/3, com um diâmetro de 100 mm e
3 funções (Rain, Pulse e Soft).

Função Pulse
Intensas saídas de água
proporcionam uma
sensação revitalizante.

Função Soft
Saídas graduais de água
com efeito borbulhante
que conferem uma
sensação reconfortante.

Função Rain
Finas saídas de água que
proporcinam uma
sensação de conforto.
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Chuveiro e chuveiro de mão
com tecnologia “Easy clean”
Graças ao design integrado do chuveiro, que
incorpora injetores flexíveis evita a acumulação
de calcário nos jatos.
Este sistema ajuda a manter o chuveiro limpo, o
passar do dedo por cima dos injetores é suficiente
para eliminar o calcário que se poderá acumular.

Flexível de duche Neo-Flex
PVC Satinado
A coluna Even-T está equipada com o flexível
de duche Neo-Flex de PVC Satinado de 1,70 m.
Este flexível é de alta resistência e inclui a função
anti-torção.

Pictogramas

Even-T Round
Coluna termostática para duche
com altura regulável de 800 a 1200 mm
e braço de duche orientável.

Ref. A5A9780C00

Chuveiro
orientável

Security
38º

50% Eco

Instalação
regulável
de 800 a
1200 mm

Chuveiro de
mão com
Easyclean

Quick
Reaction

Safe Touch

Anti-torção

Chuveiro orientável

1800

Even-T Square
Coluna termostática para duche
com altura regulável de 800 a 1200 mm
e braço de duche orientável.

Ref. A5A2080C00

Chuveiro orientável

1800

05

Nova página Web da Roca
mais funcional e dinâmica
A Roca lançou a nova página web
pensada para si: de fácil utilização, com
procura avançada e comparador de
produtos.
Para que a possa consultar em qualquer
lugar, está otimizada para diferentes
dispositivos: computador, tablet ou
smartphone.
Visite-nos em www.roca.pt

Catálogo Roca App
disponível para iPad e Android

Todos os nosso produtos
ao alcance de um clique.
Rápido e fácil acesso a um catálogo com
mais de 2.500 produtos, constantemente
atualizados.
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