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1 Chuveiros de mão Stella 100/3 / 2 Fléxivel Neo-Flex, metálico, 1,70 m / 3 Torneira termostática T-1000 / 4 Revestimento cerâmico Green City, Graphit 50x50.
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1 Chuveiro de mão Stella 100/3 / 2 Flexível Neo-Flex, metálico, 1,70 m / 3 Torneira termostática T-1000 / 4 Revestimento cerâmico Green City, Graphit 50x50.

Chuveiros Stella
Conforto no duche

Gama de chuveiros
Os chuveiros Stella dispõem de uma ampla gama de soluções para qualquer necessidade. A gama é composta
por:

Chuveiros de mão
Stella 100/3

Stella 100/1

Stella 80/3

Stella 80/1

Conjuntos de duche (chuveiro de mão + suporte articulado + flexível de duche em PVC)
Stella 100/3

Stella 100/1

Kits de duche (chuveiro de mão + barra + flexível de duche em PVC)
Stella 100/3

Stella 100/1

Stella 80/3

Stella 80/1
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Chuveiros de mão
Stella oferece 4 modelos de chuveiros de mão, com 2 diâmetros de 1 ou 3 funções.

Diâmetros disponiveis
Os chuveiros de mão do programa Stella dispõem de
2 diâmetros de cabeça (80 e 100 mm).

Como escolher o chuveiro de mão adequado:
O nome é composto por duas partes: a primeira
indica o diâmetro do chuveiro de mão e a segunda
indica a quantidade de funções que o mesmo tem.

100/1
diâmetro / função

100% Compatível
Os chuveiros de mão Stella, são totalmente
compatíveis com qualquer flexível graças ao seu
encaixe universal de 1/2” de diâmetro.

Fácil limpeza
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.

04

1

2

1 Chuveiro de mão Stella 100/3 / 2 Chuveiro de mão Stella 80/3.
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Chuveiros de mão / Funções
Stella oferece 4 modelos de chuveiros de mão, com 2 diâmetros de 1 ou 3 funções.

Seleção de funções
Os chuveiros de mão Stella de 3 funções estão
equipados com um seletor de funções integrado que
torna o seu uso mais cómodo.
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Stella 100/3

Stella 80/3

Stella 100/1

Stella 80/1

Função Rain (Chuva)
Finas saídas de água
que dão ao corpo uma
sensação agradável.

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

Função Pulse
Intensas saídas de água
que produzem uma
sensação revitalizante.
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Conjuntos
de duche

Conjunto Stella 100/3

Stella oferece 2 conjuntos de duche, com
diâmetro de 100 mm de 1 ou 3 funções.
Os conjuntos de duche são compostos por:
chuveiro de mão, suporte articulado e flexível
de duche em PVC.

Suporte articulado
Permite ao utilizador a orientação do chuveiro
de mão para a posição desejada.

Resistente e duradouro
Flexível de PVC anti-torção e resistente.
Permite rotações de 360º evitando assim a
deformação do flexível durante o seu uso.

Stella 100/3

Stella 100/1

+
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Kits de duche

Kit Stella 100/3

Stella oferece 4 modelos de kits de duche, com
diâmetro de 100 mm e 80 mm, de 1 ou 3 funções.
Os kits de duche são compostos por: chuveiro de
mão, barra e flexível de duche em PVC.

Ajustável e resistente
Suporte de chuveiro de mão ajustável em altura
e orientação. Máxima flexibilidade no espaço de
duche para o utilizador.
A barra de duche é composta por dois suportes
de fixação ajustáveis, o que dá uma grande
flexibilidade e conforto na hora de instalar a barra.
Flexível em PVC anti-torção e resistente. Permite
rotações de 360º evitando assim a deformação do
flexível com as torções durante o duche.

Stella 100/3

Stella 100/1

Stella 80/3

Stella 80/1

+

+
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Flexíveis Neo-Flex
Os flexíveis Neo-Flex oferecem 3 modelos para combinar na
perfeição com o chuveiro de mão Stella.

Opções versáteis

Neo-Flex / PVC Satinado

Três modelos com três medidas disponíveis cada um
(2 m; 1,75 m e 1,50m) para que se adaptem na
perfeição às suas necessidades.
Utilizar a medida mais adequada de flexível melhora
notavelmente o conforto no seu uso diário.
Também pode escolher o tipo de material que mais
se adapta ao seu gosto entre PVC satinado ou PVC
metálico

Resistente e duradouro
Flexível anti-torção e resistente
Permite rotações de 360º evitando assim a deformação
do flexível mediante as torções durante o seu uso.
A elevada qualidade dos materiais, conferem a
resistência que permite suportar as altas pressões sem
sofrer deformações nem alterações no seu rendimento.

Neo-Flex / PVC

Rápida instalação
Facilidade e rapidez na instalação, basta enroscar o
flexível à torneira e ao chuveiro de mão.
Graças ao seu encaixe universal de 1/2” é 100%
compatível com qualquer torneira ou chuveiro de mão
Roca.

Neo-Flex / Metálico
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Fácil instalação
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Facilidade e rapidez na instalação, sendo necessárias
as tarefas mínimas para a sua pré-instalação

5 anos de garantia
Toda a gama do programa Stella tem 5 anos de garantia
e está de acordo com as seguintes conformidades:
Gestão de sistema de qualidade.
22
11
2
1Gestão ambiental.
3
4

4

CERTIFICATIONS

4

44

CERTIFICATIONS

44
5

Pode encontrá-los no seu
distribuidor habitual

55
6

66

Stella no seu distribuidor habitual com
uma embalagem facilmente identificável e
que lhe dá toda a informação necessária.
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Chuveiros Stella
Conforto no duche

Chuveiros de mão

Conjuntos de duche

Kits de duche

Stella 100/3

Stella 100/3

Stella 100/3

Chuveiro de mão com 3 funções:
Rain, Pulse e Softy
Cromado

Conjunto de duche

Kit de duche Stella 100/3

Chuveiro de mão com 3 funções Stella 100/3,
suporte articulado e flexível de PVC de 1,70m
Cromado

Chuveiro de mão com 3 funções Stella 100/3,
barra deslizante com suporte articulado e flexível
de PVC de 1,70m.
Cromado

Ref. A5B1B03C00

Ref. A5B1C03C00

Ref. A5B1D03C00

700 mm

Stella 100/1
Chuveiro de mão com 1 função: Rain
Cromado

Ref. A5B9B03C00

Stella 100/1
Conjunto de duche Stella
Chuveiro de mão com 1 função Stella 100/1,
suporte metálico e flexível de PVC de 1,70m
Cromado

Ref. A5B9C03C00

Stella 80/3
Chuveiro de mão com 3 funções:
Rain, Pulse e Softy
Cromado

Ref. A5B1103C00

Stella 100/1
Kit de duche Stella 100/1
Chuveiro de mão com 1 função Stella 100/1,
barra deslizante com suporte articulado e
flexível de PVC de 1,70m.
Cromado

Ref. A5B9D03C00

Stella 80/1
Chuveiro de mão com 1 função: Rain
Cromado

Ref. A5B9103C00
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700 mm

Pictogramas

Como escolher o chuveiro de mão adequado:
O nome é composto por duas partes; a primeira indica
o diâmetro do chuveiro de mão e a segunda indica a
quantidade de funções que o mesmo tem.

Diâmetro

Fixações
ajustáveis

Universal

Seletor

Ajustável ao
utilizador

Anti-torção

Ajustável

Easyclean

Resistente

100/1
diâmetro / função

Fléxiveis Neo-Flex
Stella 80/3

Fléxivel PVC. Satinado. De 2 m.

Chuveiro de mão com 3 funções Stella 80/3,
barra deslizante com suporte articulado e
flexível de PVC de 1,70m.
Cromado

Anti-torsão.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B1403C00

Ref. A5B2016C00

700 mm

Fléxivel PVC. Satinado. De 1,75 m.
Anti-torsão.

74

74

74

74

74

ø100 ø100

74

ø80

ø100 ø100

74

ø80

74
Compatível

com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)
ø80 ø80
Ref.
A5B2116C00

Fléxivel PVC. Satinado. De 1,50 m.
ø40
A

BA

ø40

B

ø40

G1/2" G1/2"
110

A

110

BA

ø40

ø40

G1/2" G1/2"

B

110

A

110

A
B

ø40

ø40

G 1 /2" G 1/ 2"

B

110

A

110

B
A

B

ø40

Anti-torsão.
G1/2" G1/2"com todos os chuveiros
Compatível
de
110 mão
110 e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2216C00
ø20,5 ø20,5

A
700

B
600

ø20,5 ø20,5

Fléxivel
ø20,5
ø20,5

ø20,5 ø20,5

B (Máx)
640

A
700

B
600

PVC. De 2 m.

Anti-torsão.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

B (Máx)
640

Ref. A5B2316C00
Fléxivel PVC. De 1,70 m.
Anti-torsão.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2416C00
Stella 80/1

Fléxivel PVC. De 1,50 m.

Chuveiro de mão com 1 função Stella 80/1,
barra deslizante com suporte articulado e
flexível de PVC de 1,70m.
Cromado

Ref. A5B9403C00

74

74

74

ø100

700 mm

Ref. A5B2516C00

74

ø80

ø100

Anti-torsão.
Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

74

Fléxivel metálico. De 2 m.

74

ø80

ø80

Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

ø80

Ref. A5B2616C00
Fléxivel metálico. De 1,70 m.
ø40
A

BA

B

ø40

G1/2"
110

110

ø40

G1/2"
A

BA

B

ø40

G 1 /2 "
110

110

ø40

G 1 /2"
A

BA

ø40

G 1/2 "

B

110

110

G 1 /2 "

Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2716C00
Fléxivel metálico. De 1,50 m.
ø20,5 ø20,5

A
700

B
600

B (Máx)
640

ø20,5 ø20,5

ø20,5 ø20,5

A
700

B
600

B (Máx)
640

Compatível com todos os chuveiros
de mão e torneiras
(Ø DN 15 / 1/2” universal)

Ref. A5B2816C00
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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.

Roca, S.A.
Apartado 575
Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt

244
720
020

Serviço
Técnico

213
404
260

Linha
Serviço
ao Cliente
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