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Roca fenntartja a jogot, hogy a gyártásban, a tűréshatárokban és hibákban műszaki változtatásokat eszközöljön. Az ábrák tájékoztató jellegűek.
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Roca fenntartja a jogot, hogy a gyártásban, a tűréshatárokban és hibákban műszaki változtatásokat eszközöljön. Az ábrák tájékoztató jellegűek.
Nolah

Akril kádak
Mindenki számára elérhető magas minőség

Időtálló design

A Roca kádak időtálló design-ja, mindig divatos és képes arra, hogy elengássá és stílusossá tegye a
fürdőszobát, anélkül hogy ez a termék használhatóságának vagy tartósságának rovására menne.

Változatos megoldások tervezéskor és könnyű
beépíthetőség

Az akril kádak lehetőséget adnak a félig-, vagy földönálló beépítésre is takarópanelekkel. Továbbá minden modell, a szilárd beépítést segítő, állítható lábbakkal rendelkezik. A Roca sarokba történő beépítésre is kínál megoldást. A termékhez csomagolt részletes beépítési útmutató segíti a kád egyszerű
beépítését.

Magas minőség, elérhető áron

A Roca termékeihez használt akril, megfelelel az EN 263 Európai Szabványnak, így biztosítva a termék
magas minőségét és biztonságát. Ezáltal a végterméknek hosszantartó csillogó megjelenést ad és
biztosítja a termék könnyű karbantartását.

Tartósság és ellenállás
Az akril kádak a normál használatból és tisztításból eredő több mint 150 kg-os terhelésnek, karcolásoknak, koptatásnak és deformációnak is ellenállnak. A termékek gyártásakor, minden használatbeli
tulajdonság ellenőrzése az EN 14516 Európai Szabvány szerint történik és a tökéletes használathoz és
tartóssághoz szükséges minden követelményt kielégít.

Magasan ellenálló
Az akril kádak magasan ellenállóak a kémiai behatásokkal szemben- ellenálnak a korróziónak a lúgoknak,
savaknak és a tisztítószereknek is.
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Akril kádak
Mindenki számára elérhető magas minőség

tazia

nolah

Kád
A248405000 1700X700 mm
A248396000 1600X700 mm
A248397000 1500X700 mm

Kád
A248400000 1700X750 mm
A248395000 1700X700 mm
Kád szerelő keret
A25F032000 1700 mm

Kád szerelő keret
A25F032000 1700 mm
A25F033000 1600 mm

Előlap
A259923000 1700 mm

Előlap
A259923000 1700 mm
A259924000 1600 mm
A25992500 1500 mm

Oldallap
A259926000 700 mm
Kádlábak
A24F112000

Oldallap
A259926000 700 mm

Kádleeresztő szifon
A24L542000

Kádlábak
A24F112000
Kádleeresztő szifon
A24L542000
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Roca fenntartja a jogot, hogy a gyártásban, a tűréshatárokban és hibákban műszaki változtatásokat eszközöljön. Az ábrák tájékoztató jellegűek.

Pictograms
Csúszásmentes
Magasan ellenálló
3,2 mm vastagság

Waitara balos

Waitara jobbos

Kád
A248398000 1500X1000 mm balos

Kád
A248399000 1500X1000 mm jobbos

Előlap
A248401000 1810x545 mm balos

Előlap
A248402000 1810x545 mm jobbos

Kádlábak
A24F113000

Kádlábak
A24F113000

Kádleeresztő szifon
A24L542000

Kádleeresztő szifon
A24L542000
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Roca online
Használja bátran a Roca interneten elérhető eszközeit, és tájékozódjon modellekről,
anyagokról, méretekről és bevonatokról, melyeket a fürdőszobák tervezéséhez vagy
átalakításához ajánlunk. A Roca Önnel van a nap 24 órájában, az év 365 napján a
számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján.

www.hu.roca.com

Bármerre is jár
A Roca katalógus applikációként is elérhető táblagépeken, okostelefonokon, Androidra
csakúgy mint IOS-re. Ezáltal bármikor elérhető minden információ, még akkor is ha Ön az
otthonától távol van. Továbbá az applikáció olyan keresőmotorral rendelkezik, mely segít
gyorsan megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő terméket.

INKER d.d.
Industrijska 1,
10290 Zapresic-Croatia
www.hu.roca.com
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