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SofTurn®

Керамичната глава е основата на всички смесители и Roca, съзнавайки това, е приложила при всичките глави технологията SofTurn®. 
По този начин се достига най-високо ниво на комфорт при боравене с ръкохватката на смесителя и прецизност в избора на дебит 
и желана температура. Разработването на изключителната технология SofTurn® е възможна благодарение на факта, че Roca е 
един от малкото производители на смесители, които изследват, разработват и произвеждат собствените си керамични глави.

EverShine®

Красотата на гланца и устойчивото хромирано покритие на всички смесители Roca е възможно благодарение на иновативната 
технология EverShine®. Електролитното покритие EverShine® гарантира блясък през годините, устойчивост към надраскване, като 
спомага за по-лесното почистване.

50% Water & Energy Saving “CLICK®”
Изключителна технология разработена от Roca за спестяване на вода и енергия. Системата за сигурност “Click® ” помага да се огра-
ничи дебита на вода директно на 50 %. По желание, по-голям дебит се достига с леко усилие нагоре, преодолявайки click системата. 
Същата click система е градуирана така, че при въртене и конкретно позициониране се постига икономия (спестяване на енергия). 
Включена е във всички едноръкохваткови смесители Roca.

Функции
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аксесоари
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умивалник

Тръбно окачване
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Специалните цени са валидни от 15 октомври до 15 ноември 2015 или
до изчерпване на промоционалните количества.

Промоции Roca
15 октомври - 15 ноември 2015



Функционален дизайн, 
достъпен за всеки.

От какво се нуждаете? От вгра-
ден смесител? Или от смесител 
за душа? Обновената колекция 
Victoria прави крачка напред, за да 
ви предложи разнообразни решения, 
които отговарят на всички ваши 
нужди. Колекция Victoria включва 
богата гама смесители, включи-
телно и термостатични модели, 
които се адаптират отлично към 
всички потребности и функции в 
банята ви. С колекция Victoria може 
също да оборудвате и кухнята си.

години 
гАрАнция

Дистрибутор:

Рока България АД
Маркетинг и продажби

1301 София, ул. Пиротска 5
тел. 02 / 930 59 10, факс 02 / 930 59 19

www.bg.roca.com


