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Conjunto lavagem e secagem de mãos ALL-IN-ONE
 

 

 
 
  

Descrição

Material: latão cromado com acabamento
brilhante.

Design elegante e com grande funcionalidade.

Conjunto de uma torneira de secador de mãos
automática e uma torneira, também automática,
que fornece água e sabão.

Higiênico (sem contato) e altamente eficiente.

Pode ser montado na pia ou na bancada.

Evita respingos de água e economiza espaço e
tempo.

Para a instalação, a pia deve ter profundidade de
no mínimo 120mm, com paredes verticais e
bordas não excessivamente arredondadas para

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Secador +
Torneira +
Doseador

3in1

 
 

Preço

Preço c/ desconto 1.808,84 €

Preço s/ desconto 1.904,04 €

S/Iva 1.470,60 €

 
 

Produto na Loja



evitar respingos.

A separação entre a torneira da secadora e a
torneira da água deve ser de pelo menos 140 mm.

Componentes:

- Secador de mãos automático:

Montado na bancada.

Seca as mãos em apenas 10 segundos.

Velocidade de até 400 km/h.

Material: latão cromado, com acabamento
brilhante.

Potência total: 420 - 1.500 W

Dimensões (AltxLargxComp): 330x213x170 mm

Pressão do som (a 2m): 67-72 dBA.

- Torneira automática de água e sabão:

Material: latão cromado com acabamento
brilhante.

Dispensa água e sabão. O sensor localizado no
lado superior direito é responsável por dispensar o
sabão, enquanto o sensor localizado logo acima
da saída de água é responsável por abrir a válvula
e fazer com que a água saia.
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