Stratum-N

A nova
expressão
do conforto
Móveis de banho

2

1

3

TOMADA
INCORPORADA
A tomada incorporada no móvel dar-lhe-á
a flexibilidade de contar com outra ligação
à eletricidade e poder ter vários objetos
ligados aos mesmo tempo.
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COLUNAS
BLUETOOTH®
As colunas Bluetooth® proporcionar-lheão o toque musical de que necessita para
tornar o seu ritual de banho diário um
momento lúdico e divertido.
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ILUMINAÇÃO
INTERIOR
A luz LED interior oferecer-lhe-á a
iluminação necessária para ver o interior
do móvel com toda a clareza.
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STRATUM-N
MÓVEL DE BANHO
Existe um móvel através do qual pode ouvir
a sua música favorita enquanto se prepara
para sair, que lhe permite ligar o secador ou a
máquina de barbear e que se ilumina quando
procura algo no interior. Descubra o novo
móvel Stratum-N com colunas Bluetooth®,
tomada incorporada e iluminação interior.

Conforto

Quem seria capaz de imaginar que um móvel
poderia ser um dos elementos de maior
conforto no espaço de banho? Ou, por outras
palavras, quem pensaria que um móvel
poderia incorporar colunas Bluetooth®, tomada
elétrica e iluminação interior? Se considera o
espaço de banho o seu espaço de conforto,
com o Stratum-N tudo é mais fácil.*
(*) O Stratum-N conta com o nível de proteção IP44, em
conformidade com as normas vigentes, que garante que
todos os elementos do móvel se encontram protegidos
contra a água.

Organização

Se não é organizado, passará a sê-lo; e se já
o é, gostará de saber que as gavetas do móvel
Stratum-N são compostas por compartimentos
interiores que lhe permitirão ter todos os
produtos da sua higiene pessoal perfeitamente
organizados. Mas isto não é tudo. Para manter
os seus objetos de maior valor sob controlo,
conta também com uma gaveta oculta na qual
poderá guardá-los com a segurança de que
ficam a salvo de olhares indiscretos.

Armazenamento

Acabaram-se os problemas de espaço. Com
as gavetas de grande capacidade do móvel
Stratum-N, passará a haver espaço para
guardar os objetos de todos. Além disso,
como estas gavetas podem ser abertas
completamente, todo o seu interior fica à vista
para que possa encontrar facilmente aquilo que
procura.
A marca e o logo Bluetooth® são marcas registas pertencentes a Bluetooth SIG, Inc.
Todos os usos destas marcas pela Roca Sanitario S.A. são licenciados.

STRATUM-N
Unik 1300 mm

Unik 1100 mm

Unik 900 mm

Pack Stratum-N

Módulo coluna

Conjunto de móvel e lavatório
Ref. A851069...

Conjunto de móvel e lavatório
Ref. A851068...

Conjunto de móvel e lavatório
Ref. A851067...

Inclui o Unik Stratum-N e
o espelho Prisma Confort:

Ref. A856989...

Pack 1300 mm:
Ref: A851073...
Pack 1100 mm:
Ref: A851072...
Pack 900 mm:
Ref: A851071...
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Orifício insinuado para a torneira
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Orifício praticado para a torneira

Acabamentos

Pés (opcional)

Caixa organizadora (opcional)

Substituir (...) a referência
do produto pelo código de
acabamento selecionado:

Ref. A816811336

Ref. A816819409 90x90 mm
Ref. A816820409 208x100 mm
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IDEIAS PARA
COMPLETAR
O SEU MÓVEL

Misturadora para lavatório Lanta

Misturadora monocomando para lavatório com
limitador de caudal, corpo liso, ligações de
alimentação flexíveis 3/8”. Inclui válvula click-clack.
Abertura em água fria.

Acessórios Nuova
Cabide

Ref. A816520001

Ref. A5A3A11C00

Toalheiro
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Espelho Prisma Confort

Espelho LED com antiembaciamento
e luz inferior ativada por meio de
sensores.
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25º 78
ø48

M8

Ref. A812277000 1300 mm
Ref. A812267000 1100 mm
Ref. A812265000 900 mm

Ref. A816527001 600 mm
Ref. A816526001 400 mm
Ref. A816525001 300 mm

390

Acessórios Twin

G 3/8"

Doseador de bancada

Misturadora para lavatório L90

Misturadora para lavatório, corpo liso, ligações
de alimentação flexíveis. Inclui válvula clickclack.

Ref. A816704001

Ref. A5A3901C00
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No âmbito da política de desenvolvimento contínuo dos seus produtos, a Roca reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, qualquer dos modelos e elementos descritos na presente publicação,
pelo que a Roca não garante a disponibilidade dos mesmos nem que as especificações, as cores, as formas e demais caraterísticas que aqui se reproduzem coincidem sempre com as reais. Os ambientes expostos são
meramente decorativos; na sua composição não foram consideradas possíveis exigências técnicas de instalação. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação sem autorização expressa da Roca.

Deixe de imaginar
o seu espaço de
banho ideal...

Entre na nossa página web e comece a
desenhá-lo de forma fácil, rápida e divertida com
3R | O Configurador de Espaços de Banho
O espaço de banho com que sempre sonhou
em apenas três passos agora em
www.pt.roca.com
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