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Acionamento de DUPLO FLUXO

Espelho em TRÊS OPÇÕES DE COR

6L 3L

Espelho em AÇO INOX

BRANCO

BEGE

CINZA

ACESSIBILIDADE
Para banheiros residenciais, hospitalares e cômodos destinados ou adaptados para idosos e
portadores de necessidades especiais, as caixas de descarga Elegance e Montreal, da linha
M9000 e Standard, da linha Ecoline (duplo fluxo com 3 ou 6 litros nominais), garantem excelentes
níveis de desempenho e comodidade, com acionadores desenhados em linhas simples e modernas
que trazem teclas amplas e ergonômicas.
A instalação para acessibilidade deve estar em plena conformidade com a Norma ABNT
NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos,
respeitando todas as medidas, como por exemplo, a distância de 100 cm entre o centro do acionador
e o piso acabado, e também a ABNT NBR 15097-1:2011 – Aparelho sanitário de material cerâmico.
Para maiores informações, nosso departamento técnico está pronto a atendê-lo.

VANTAGENS
• Acabamento em aço inox (M9000 Montreal) ou ABS (Ecoline Montblanc e M9000 Elegance).
• Enchimento rápido e silencioso.
• Caixa embutida. Ganho de espaço no banheiro ou no cômodo adjacente.
• Limpeza eficiente com sensível economia de água.
• Baixo nível de manutenção.
• Maior segurança e durabilidade.
• Compatível com todas as bacias sanitárias de boa qualidade aprovadas pela ABNT
• Garantia de 10 anos*.

*GARANTIA
As caixas de descarga Montana são fabricadas com matérias-primas de alto
padrão e submetidas a um rigoroso controle de qualidade. São testadas e
aprovadas individualmente em bancadas de teste hidrostático e hidrodinâmico
antes de serem acondicionadas para entrega ao mercado.
Todas as caixas de descarga Montana têm garantia contra defeitos por
10 anos a contar da data de fabricação, excetuando-se apenas o espelho
externo de acionamento e os elementos de vedação de borracha.

MANUTENÇÃO
Todos os componentes internos são acessíveis
através da janela de inspeção.
A manutenção limita-se, em geral, à troca
eventual dos elementos de vedação de borracha.
Composição da caixa:
Casco – Polietileno de alta densidade
Acionadores – Ecoline Standard e M9000 Elegance: Plástico de engenharia - ABS
M9000 Montreal: Aço inox
Peças – Plástico de engenharia (ABS) e elastômeros

MONTANA.
VARIEDADE EM
CAIXAS DE DESCARGA
DE EMBUTIR PARA
ACESSIBILIDADE.
Conheça as três excelentes opções disponíveis
e escolha a que melhor atende ao seu projeto.

Rua Flora Rica, 79 – Engenho da Rainha – 20766-620 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2597-2332 – comercial@montanahidrotecnica.com.br

www.montanahidrotecnica.com.br

