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KWC ISLA

GOED GEVORMD
Voor sommige mensen is design het belangrijkste, voor andere juist het
gebruiksgemak of de kwaliteit. Voor diegene die simpelweg geen
concessies willen doen op geen van deze zaken is KWC ISLA ontworpen.
Elegant, functioneel en precisie tot in het kleinste detail.

Het dagelijks leven is nu nog leuker en handiger:
het design van de draaibare uitloop en hendel zijn
perfect op elkaar afgestemd. Het bereik van de
draaibare uitloop maakt het werken met KWC ISLA
nog eenvoudiger.

KWC ISLA

KWC +

TouchProtect
Veilige hantering zonder gevaar: een geïsoleerde aanvoer van warm water (dubbelwandig)
laat de kraan of de uittrekbare douche
warm, maar nooit heet worden. TouchProtect
beschermt op een intelligente manier.

SprayClean
Actieve hulp bij het verwijderen van kalk: met
een speciale douchezeef en sluiting voorkomt
SprayClean kalkaanslag. Restanten worden
automatisch met het stromende water weggespoeld. Bij sterkere kalkafzettingen kan
de speciale sluiting als hulp gebruikt worden:
draaien, reinigen, klaar.

PowerClean
Met een druk op de toets de gewenste soort
straal: PowerClean zorgt voor het eenvoudige
omschakelen aan de douchekop – van de
gebruikelijke straal naar de fijne zeefstraal.

GlacierFinish
Stevige oppervlakken en een uitstekende
afwerking: GlacierFinish zorgt voor speciale,
robuuste oppervlakken die bijzonder stevig
zijn en met hun glans voor lang plezier zorgen.

TwistProtect
Moeiteloos werken aan de wasbak:
TwistProtect voorkomt het verdraaien en
blokkeren van de slang.

PrecisionMove
Maximale elegantie en precisie: met PrecisionMove zorgen wij voor soepele bewegingsprocessen en een unieke aangename hantering –
dankzij de consequent zorgvuldige materiaalkeuze en de perfecte afwerking.

EasyLock
Soepele hantering en automatische fixering:
EasyLock zorgt er met speciale positioneringsnokken voor dat de uittrekbare handdouche
altijd op de juiste plek terechtkomt.

KWC ISLA

Assortimentsoverzicht

Keuken
Mengkraan
––Draaibare uitloop 160°
––Waterhoeveelheid en temperatuur
altijd aanpasbaar
10.371.023.000FL chroom

A 225

Debiet 14 l/min (3 bar)

Keuken
Mengkraan
––TouchProtect - bescherming tegen
verbranden door dubbelwandig
principe
––Uittrekbare handdouche
––Uittrekbaar tot 700 mm
–– SprayClean - actieve kalkverwijdering
en snelle reiniging van de zeef
––PowerClean - zeefstraalmodus
––Automatische reset van omsteller
––TwistProtect - douche 360°
draaibaar
––Slangdoorvoer, draaibaar 95°
––EasyLock - eenvoudig terugvoeren
van de uittrekbare handdouche
––Waterhoeveelheid en temperatuur
altijd aanpasbaar
10.371.033.000FL chroom

A 225

Debiet normale straal 9 l/min (3 bar)
Debiet douchestraal 9 l/min (3 bar)

Het assortiment, de modellen en technische details kunnen worden gewijzigd.
Afmetingen zijn in mm aangegeven.
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