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Prowadnica do suszarki basenowej Franke F5 plastik
czarny
kod produktu: ACDR0002
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki basenowe

Producent: Franke
Cena netto: 2 244,00 zł
Cena brutto: 2 760,12 zł
Kod QR:

Stelaż naścienny do regulacji wysokości montażu suszarki
basenowej Franke F5 BASALT GREY
Materiał obudowy: aluminium
Kolor obudowy: czarno-srebrny
Wymiary: wysokość - 1200 mm, szerokość - 250 mm, głębokość - 140 mm
Rodzaj montażu: naścienny
Bezstopniowa regulacja wysokości
Zakres przesuwu suszarki: 60 cm
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Ukryta i odporna na próby zniszczenia prowadnica kabla
Umożliwiające przeglądanie się antywandalowe kryształowe lusterko o grubości 4 mm
Prowadnica przeznaczona dla automatycznych suszarek do włosów dla przebieralni Franke
F5 - zobacz w zakładce "Produkty uzupełniające"
Stopień ochrony: IP55

Produkty marki Franke są towarami na zamówienie, dlatego zamówienia na nie prosimy opłacać
przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem Paypal lub Przelewy24.
Płatności > Płatności – Polska > punkt 2.

Przeznaczona do ogólnodostępnych szatni prowadnica do suszarki basenowej Franke F5 jest
niezwykle odpornym na uszkodzenia i wydatnie ułatwiającym szybkie oraz dokładne suszenie
włosów akcesorium łazienkowym, wykonanym z wysokiej jakości materiałów. Wykorzystujący
zwijaną sprężynę taśmową mechanizm, ukryty wraz ze specjalnie zabezpieczoną przed wodą
oraz przypadkowym lub celowym zniszczeniem prowadnicą kabla, pozwala na bezstopniowe
regulowanie wysokości suszarki i ustawianie jej na dowolnej wysokości w zakresie aż 60 cm,
czyniąc ten produkt idealnym rozwiązaniem dla obiektów użyteczności publicznej odwiedzanych
przez dorosłych, dzieci i osoby starsze lub niepełnosprawne. Łatwa obsługa, w połączeniu z
wbudowanym w urządzenie lustrem umożliwiającym przeglądanie się, zapewnia maksymalny
poziom komfortu, a atrakcyjna stylistyka i design czynią czarny regulowany stelaż suszarkowy
Franke elementem wyposażenia wnętrza, który świetnie odnajdzie się nie tylko w przebieralniach
kąpielisk i aquaparków, ale też w luksusowych salonach SPA, saunach i siłowniach.

Zalety czarnej szyny do bezstopniowej regulacji suszarki basenowej
Franke
Niezwykle atrakcyjna stylistyka
Możliwość ustawienia dowolnej wysokości
Wbudowane lusterko
Wysoka jakość wykonania
Odporność na uszkodzenia i intensywną eksploatację

Odbiorcy naściennych prowadnic do suszarek Franke F5 BASALT GREY
Baseny
Kąpieliska
Salony kosmetyczne
Sauny
Ośrodki SPA i odnowy biologicznej
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Aquaparki
Siłownie

Rozwiązania sanitarne Franke łączą w sobie wysoką jakość z
najnowszymi rozwiązaniami technicznymi

Działająca na arenie międzynarodowej szwajcarska marka Franke, dzięki wykorzystywaniu
nowoczesnych technologii i atrakcyjnych wizualnie projektów, od lat jest synonimem innowacji i
najwyższych standardów wykonania. Skierowany do branży sanitarnej szeroki asortyment
produktów takich jak automatyczne dozowniki do mydła w płynie i pianie, wnękowe podajniki
papieru toaletowego, podtynkowe pojemniki na ręczniki jednorazowe, czy też basenowe oraz
łazienkowe naścienne suszarki automatyczne do rąk i włosów, wykonany został z niezwykłą
starannością i przy użyciu najlepszych dostępnych materiałów, co czyni urządzenia tej firmy
idealnymi rozwiązaniami dla publicznych toalet oraz instytucji poszukujących trwałych i
wydajnych elementów wyposażenia łazienek.
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