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/// BENEFÍCIOS

Coleção de Torneiras
Para que as torneiras Monodin, se adaptassem aos
espaços de banho mais atuais, o design desta coleção foi
repensado, o que resultou numa peça mais sofisticada,
com um corpo mais alto e um manípulo mais elegante,
para garantir um maior conforto.

As torneiras de lavatório Monodin-N incluem um manípulo
que sobe na direção de quem o utiliza, fazendo com que o
uso do mesmo seja fácil, confortável e natural. Além disso,
graças ao seu corpo de maiores dimensões, é perfeitamente
compatível com uma grande variedade de lavatórios da
Roca, independentemente da profundidade dos mesmos.

COLD START
A abertura para a direita
é reservada para a água
fria, evitando-se a entrada
em funcionamento do
aquecimento da água e o
consequente desperdício
de energia.

LIMITADOR DE CAUDAL
Incorpora um perlator no
final do cano, que limita a
quantidade de água a cinco
litros por minuto.

EVERSHINE
O seu revestimento eletrolítico
garante um brilho permanente
ao longo do tempo, facilitando
a limpeza.
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MISTURADORA PARA LAVATÓRIO
Misturadora para lavatório com válvula de descarga
automática e ligações de alimentação flexíveis

Misturadora para lavatório com fixador de corrente
e ligações de alimentação flexíveis

A5A3098C00

A5A3198C00

122,7
108
100,8
153

122,1
108
100,8

18,4º 78,8 95,7
max.35
min.ø35

356

153

18,4º 78,8 95,7
max.35
min.ø35

356

G 3/8"
G11/4"

G 3/8"

MISTURADORA PARA LAVATÓRIO CORPO LISO
Misturadora para lavatório de corpo liso
e ligações de alimentação flexíveis
A5A3298C00

122,1
108
100,8
153

18,4º 78,8 95,7
max.35
min.ø35

356
G 3/8"

MISTURADORA PARA BIDÉ
Misturadora para bidé com prelator orientável, válvula de
descarga automática e ligações de alimentação flexíveis

Misturadora para bidé com prelator orientável, fixador
de corrente e ligações de alimentação flexíveis

A5A6098C00

A5A6198C00

106
99

106
99
129

377

129

59

59
max.35
min.ø35

G 3/8"
G11/4"

max.35
min.ø35

377
G 3/8"
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MISTURADORA EXTERIOR PARA BANHO-DUCHE E PARA DUCHE
Misturadora exterior para banho-duche com inversor
automático com retenção. Não inclui acessórios

Misturadora exterior para duche.
A5A2198C00

A5A0298C00

150
max.166
min.134
G/"
ø65

215

1 2

182,5

75

150
max.166
min.134
G1/2"
ø65

87

G1/2"
124
165

16º

215
136

G1/2"
41

MISTURADORA DE ENCASTRAR PARA BANHO-DUCHE E BANHO OU DUCHE
Misturadora de encastrar para banho-duche
com inversor automático.

Misturadora de encastrar para banho
ou duche com inversor automático.

A5A0698C00

A5A2298C00

max. 55
min. 28

34 85
max. 50
min. 27

ø160
ø46

60

87
111,6

MANÍPULO HOSPITALAR
Manípulo hospitalar.
A525003000

17
30

ø160

ø46
87
113
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A coleção de torneiras Monodin-N inclui
os seguintes materiais de comunicação.

CATÁLOGO WEB

TABELA DE PREÇOS
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/// INSPIRAÇÃO

TORNEIRA
Limitador de caudal
Os modelos de lavatório e bidé incluem um perlator no
final do cano que limita o caudal a cinco litros por minuto,
o que permite restringir o consumo de água, sem que isso
represente uma diminuição do nível de conforto.

SILENCIOSO E SEM SALPICOS
O perlator injeta ar na água,
proporcionando um jato
abundante, suave e com efeito
borbulhante, que evita salpicos.

PROTEÇÃO ANTICALCÁRIO
O tratamento anticalcário
que é aplicado no perlator
facilita a limpeza e promove a
longevidade da torneira.

/// TECNOLOGIAS

TORNEIRA

/// TECNOLOGIAS

Cold Start
Dotada da tecnologia Cold Start, nos modelos de lavatório,
a abertura para a direita está reservada para a água fria,
sendo necessário rodar o manípulo para a frente para obter
água quente de forma gradual. Desta forma, as rotinas
diárias que realizamos utilizando a torneira, e que não
necessitam de água quente, podem ser realizadas sem que
o aquecimento da água seja ativado desnecessariamente,
ou seja, sem desperdiçar energia.

Descubra mais aqui

ÁGUA FRIA
Abertura para a direita.
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ÁGUA MORNA
Rodando para a frente.
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ÁGUA QUENTE
Volta completa para a frente.

