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• диаметър на душ-главата – 200 мм
• разход на вода през Verdeline душглава 

- до 50% (около 5,5 л / мин)
• Ferro Air-in System – система за аериране 

на водния поток
• метално окачване, с плъзгач - 985 мм
• регулируемо разстояние между отворите 

за монтиране – възможност за монтиране 
върху съществуващи отвори

• 1-функционален подвижен душ 
с диаметър 100 мм

• разход на вода през Verdeline подвижен 
душ до 50% (около 6,4 л / мин)

• Ferro Air-in System – система за аериране 
на водния поток

• Система Ferro Easy Clean - лесно 
отстраняване на варовик

• шлаух за душ с метална оплетка – 1500 мм
• свързване на шлаух - 50 см с гайка 

– G1/2 универсален комплект за свързване 
към всеки смесител за вана/душ

• превключвател за душ, метален с 
керамична вложка

• практична, плоска поставка за козметика, 
с регулируемо разстояние за монтиране

• хром
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• размери на  душ-главата – 200х200 мм
• разход на вода през Verdeline душ-главата 

- до 50% (около 5,5 л / мин)
• Ferro Air-in System – система за аериране  

на водния поток
• 985 мм плъзгащ се метален прът
• регулируемо разстояние между отворите 

за монтиране – възможност за монтиране 
върху съществуващи отвори

• 1- функционален подвижен душ 
с размери 85 мм x 80 мм

• разход на вода през Verdeline подвижен 
душ - до 50% (около 6,2 л / мин)

• Ferro Air-in System – система за аериране 
на водния поток

• Система Ferro Easy Clean - лесно 
отстраняване на варовик

• шлаух за душ с метална оплетка – 1500 мм
• свързване на шлаух - 50 см с гайка - G1/2 

универсален комплект за свързване към 
всеки смесител за вана/душ

• превключвател за душ, метален 
с керамична вложка

• практична, плоска поставка за козметика, 
с регулируемо разстояние за монтиране

• хром
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• размери на ръчен душ 85 x 80 мм 
• Ferro Air-In System – система за 

аериране на водния поток
• до 50% икономия на вода
• Ferro Easy Clean System
• система за лесно почистване на варовик
• блистерна опаковка

• размери на подвижен душ 85 x 80 мм
• Ferro Air-In System – система за 

аериране на водния поток
• до 50% икономия на вода
• Ferro Easy Clean System
• система за лесно почистване на варовик
• Шлаух за душ тип SILVER PVC, 1500  мм
• блистерна опаковка
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