100%
HIGIENY
PRZEWAGA
ARMATURY
ELEKTRONICZNEJ

FRANCUSKA PERFEKCJA STYLU I TECHNOLOGII

100%
higieny

NEW

PRESTO NOVA

®

Designed by PRESTO®
PRESTO NOVA® mixer, matt black finish with copper trim

PRESTO NOVA ®
UMYWALKOWA BATERIA ELEKTRONICZNA
PONADCZASOWY
DESIGN: smukłe linie
i nowoczesne
wykończenie.

EKONOMIA I OSZCZĘDNOŚĆ:
system antyblokadowy
zabezpieczający przed ciągłym
wypływem wody
wydatek 1,9 lub 3,0 l/min,
zintegrowany ogranicznik
wypływu.

KOMFORT I ERGONOMIA
dopracowana wysokość
wylewki i jej zasięg.

WYTRZYMAŁOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO
ograniczenie maksymalnej
temperatury wody ciepłej przez
regulowany ogranicznik ruchu
dźwigni .

PERSONALIZACJA

Ref 55391 - Black Chrome NOVA mixer

NOWY KONFIGUROWALNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY
• DOSKONAŁA ERGONOMIA I TECHNIKA:
zoptymalizowana detekcja użytkownika (dzieci ,
osoby niepełnosprawne) , moduł fotowoltaiczny
koryguje zakłócenia w środowisku swojej pracy (typ
światła, refleksy, lustra, typy umywalki).
• SYSTEM AUTOADAPTACYJNY:
moduł fotowoltaiczny dokonuje skanowania
środowiska pracy podczas pierwszegu uruchomienia
i adaptuje swoje ustawienia do środowiska pracy
(możliwość dokonania ponownej autoadaptacji po
zmianie warunków pracy).
• MAKSYMALNA HIGIENA:
uruchamianie bezdotykowe, automatyczny system przepłukiwania
armatury w wypadku dłuższej przerwy w pracy zapobiegający
możliwemu namnażaniu się bakterii.

PROSTA OBSŁUGA SERWISOWA: ukryta u
dołu wylewki śruba dostępowa (łatwy
dostęp do baterii , elektrozaworu, modułu
fotowaltaicznego)

• ZARZĄDZANIE ARMATURĄ :
możliwość sprawdzania ilości zużytej wody i zarządzania
ustawieniami armatury poprzez system PRESTOCOM App.

BATERIE UMYWALKOWE

ZAWORY UMYWALKOWE
55379

55375

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

CHROM

55383

55395

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste
PRESTOGREEN 1.9l/min

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste
PRESTOGREEN 1.9l/min

55385

55381

Zasilanie bateria
Bez zaworów

CZARNY I
CHROM

55377

Zasilanie sieciowe
Zawory odcinające proste

Zasilanie sieciowe
Zawory odcinające proste

55391

55393

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

CZARNY I
MIEDŹ
55387

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

55389

Zasilanie bateria
Zawory odcinające proste

100%
higieny

PRESTO SO’O

®

PRESTO SO’O ®
UMYWALKOWA BATERIA ELEKTRONICZNA

HIGIENA: uruchamianie bezdotykowe
KORZYŚCI: możliwość zamontowania przedłużki 150 mm w celu dostosowania do umywalek nablatowych
WYKOŃCZENIE:
• całość chrom, lub czarny mat
• kolor wykończenia górnej powierzni armatury:
chrom , biały, czarny mat, różowe złoto

56224

56204

Bateria
Chrom
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

Zawór
Chrom
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

56214

Bateria
Chrom
Zasilanie sieciowe
Bez zaworów odcinających

56206

Bateria
Czarny mat powierzchnia górna
Zasilanie bateryjne
Zawory odcinające proste

56205

Bateria z przedłużką 150 mm
Chrom
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

(Zawory odcinające w wersjach z czarną lub
białą górną powierzchnią)

56215

Bateria z przedłużką 150 mm
Chrom
Zasilanie sieciowe
Bez zaworów odcinających

56196
56208

Bateria
Chrom , biała powierzchnia górna
Zasilanie bateryjne
Zawory odcinające proste

Bateria umywalkowa
Czarny mat + różowe złoto
Zasilanie bateryjne 6V
Zawory odcinające proste

56198

Zasilanie sieciowe
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higieny

PRESTO VOLTA
PRESTO SAFE
®

®

PRESTO VOLTA®
UMYWALKOWA BATERIA ELEKTRONICZNA
PROSTA OBSŁUGA SERWISOWA:
dzięki zdejmowalnej pokrywie armatury

BATERIA MIESZAJĄCA:
z lub bez dźwigni
ZINTEGROWANY REGULATOR
WYPŁYWU: 1.9 lub 3l/min
WERSJA DLA SŁUŻBY ZDROWIA 8l/min
Star aerator i automatyczny system
przepłukiwania armatury w wypadku
dłuższej przerwy w pracy zapobiegający
możliwemu namnażaniu się bakterii.

HIGIENA: uruchamianie bezdotykowe ,zatrzymanie wypływu wody natychmiast
po wycofaniu rąk, automatyczny system przepłukiwania armatury w wypadku
dłuższej przerwy w pracy zapobiegający możliwemu namnażaniu się bakterii.
KORZYŚCI
Wandaloodporna ergonomia i design sprawdzająca się w obiektach użyteczności publicznej.
System antyblokadowy uniemożliwiający ciągły wypływ wody dłużej niż 30 sekund.
Sześcio-pozycyjny ogranicznik maksymalnej temperatury wody zmieszanej umieszczony w dźwigni.
Prosta obsługa serwisowa dzięki zdejmowalnej pokrywie armatury.
Możliwość wymiany źródła zasilnia pomiędzy zasilaniem bateryjnym a sieciowym i odwrotnie.
• Armatura typu WAVE - stały czas wypływu wody 7 sekund. ( PRESTO SAFE )

PRESTO VOLTA

®

55216

55218

55211

55213

Bateria bez dźwigni
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

Bateria
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

Bateria bez dźwigni
Zasilanie sieciowe
Bez zaworów odcinających

Bateria
Zasilanie sieciowe
Bez zaworów odcinających

55162

Bateria
Zasilanie bateryjne
WERSJA DLA SŁUŻBY ZDROWIA
8l/min
Star aerator i automatyczny
system przepłukiwania armatury
Zawory odcinające proste

55083

Zawór
Zasilanie bateryjne
Bez zaworów odcinających

55081

55152

Zasilanie sieciowe
Zawory odcinające proste
Bez zaworów odcinających

Armatura typu WAVE

64681

Zawór stojący
Zasilanie bateryjne
Wypływ 1.9 litra/min
Bez zaworów odcinających

SAFE

Zasilanie sieciowe
Zawory odcinające proste

®
Armatura typu WAVE

Armatura typu WAVE

68077

Bateria
Zasilanie bateryjne
Wypływ 3 litry/min
Zawory odcinające proste

64677

Zawór ścienny
Zasilanie bateryjne
Wypływ 1.9 litra/min
Bez zawora odcinającego

100%
higieny

NEO SENSOR
LINEA

®

®

NEO ® SENSOR ® LINE
ZAWORY ŚCIENNE I UMYWALKOWE

ARMATURA DO MONTAŻU W OBIEKTACH Z KORYTARZEM DOSTĘPU

SYSTEM AUTOADAPTACYJNY:
moduł fotowoltaiczny dokonuje
skanowania środowiska pracy
podczas pierwszegu uruchomienia

OSZCZĘDNOŚĆ WODY:
1.9 l/min

DOZOWNIKI MYDŁA
dostępne w podobnym
designie

LINEA ®
ZAWORY NA
ZMIESZANĄ I BATERIE MIESZAJĄCE*
* A ERIE DO MONTAŻU W OBIEKTACH Z KORYTARZEM DOSTĘPU

ARMATURA DO MONTAŻU
W OBIEKTACH Z
KORYTARZEM DOSTĘPU

• Kompaktowy design dzięki podzespołom
umieszczonym za ścianą , moduł fotowoltaiczny z
funkcją autoadaptacji.
Przyłącza węże PEX , zawory odcinające i filtry w komplecie

PRESTO LINEA®

57100

Zawór ścienny
Zasilanie bateryjne
Zintegrowany
elektrozawór
PRESTO NEO® SENSOR®

57104

Bateria do
montażu
zaściennego.
Zasilanie bateryjne

57036

Zawór ścienny
Zasilanie bateryjne
PRESTOGREEN

57052

Zasilanie sieciowe
(transformator w
komplecie)

57034

Zawór umywalkowy
Zasilanie bateryjne
PRESTOGREEN

57050

Zasilanie sieciowe
(transformator w
komplecie)

57204

Zawór stojący
Zasilanie bateryjne
Zawory odcinające proste

57212

Bateria stojąca
Zasilanie bateryjne
Zawory odcinające proste

100%
higieny

DL 400
Oszczędność
Higiena
Komfort
Wytrzymałość

®
DL
400
SE
Zawór mechaniczny
®
DL
400
E
TOUCH
Zawór dotykowy
DL 400 E SENSOR
Zawór elektroniczny bezdotykowy

Nowy elektroniczny panel bezdotykowy
DL 400 E SENSOR

Nowoczesny wygląd

Brak widocznych mocowań,
smukły wygląd

Wytrzymałość

• Testowana Ilość uruchomień: 500 000
cykli

DL 400 SE® system antyblokadowy

DL 400 E SENSOR

• 27400 - Zawór odcinający prosty Ø 1/2’’
• 27402 - Zawór odcinający kątowy Ø 1/2’’
• 27430 - Bez zaworu odcinającego Ø 3/4’’

• 27470 - Bez zaworu odcinającego Ø 3/4’’ - zasilanie bateryjne
• 27471 - Zawór odcinający prosty Ø 1/2’’ - zasilanie bateryjne
• 27472 - Zawór odcinający kątowy Ø 1/2’’- zasilanie bateryjne

Zawór mechaniczny

Zawór elektroniczny bezdotykowy

DL 400 E TOUCH®

Zawór elektroniczny dotykowy

• 27432 - Zawór odcinający prosty Ø 1/2’’
• 27434 - Zawór odcinający kątowy Ø 1/2’’
• 27435 - Bez zaworu odcinającego Ø 3/4’’

DL 400 SE® Legionella

Zawór mechaniczny przygotowany pod
system Legionella
• 27424 - Zawór odcinający prosty Ø 1/2’’
• 27426 - Zawór odcinający kątowy Ø 1/2’’

100%
higieny

PRESTO 7000 XL N
PODTYNKOWE ZAWORY
SPŁUKUJĄCE
PRESTO 7000 XL N
PODTYNKOWY ZAWÓR ELEKTRONICZNY
Z NOWYM MODUŁEM BEZDOTYKOWYM

OPTYMALNA HIGIENA
Automatyczne spłukiwanie

FUNKCJONALNOŚĆ I
ZARZĄDZANIE ARMATURĄ :
możliwość zmiany ustawień
zaworu poprzez system
PRESTOCOM App
(WYBRANE MODELE).

PROSTA OBSŁUGA:
* Dostęp serwisowy od frontu
* Wbudowany zawór odcinający

WYTRZYMAŁOŚĆ I KOSZTY UTRZYMANIA
Niewielka ilość części wewnątrz zaworu ma styczność bezpośrednio z wodą redukując w ten sposób
możliwość odkładania się zanieczyszczeń niesionych z wodą. Taki układ zmniejsza ryzyko
niekontrolawanego przeciekania i strat wody.Koszt instalacji (zakupu) może wydawać się wyższy niż w
tradycyjnych systemach zbiornikowych ale zawory te znacząco zmniejszją koszt obsługi toalet
poprzez swoją wytrzymałość i kontrolowane zużycie wody.

WYDAJNY PODCZAS INTENSYWNEGO UŻYCIA
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów zbiornikowych , zawory działania bezpośredniego do spłukiwania
pobierają wodę bezpośrednio z instalcji. Spłukiwanie jest wydajniejsze i dostępne raz za razem w przeciwieństwie do
systemów zbiornikowych gdzie następne wydajne użycie dostępne jest dopiero po napełnieniu zbiornika.Jest to
idealny system do obiektów publicznych o dużym natężeniu użytkowania np. stadiony, dworce, centra handlowe.

UPROSZCZONY MONTAŻ I OBSŁUGA
Dostarczone zawory są wstępnie zmontowane.
Serwis poprzez dostęp do frontu zaworu.
Wbudowany zawór odcinający upraszcza
serwis.

WIĘKSZA KONTROLA NAD ZUŻYCIEM WODY:
Zintegrowany regulator wypływu gwarantuje
wydatek 1 l/s w zakresie od 1 do 4 bar.
System antyblokadowy uniemożliwia ciągły wypływ
wody przy złośliwyej próbie zablokowania zaworu.

PRESTO 7200 XL N
55434
Zawór podtynkowy
Płyta maskująca, stal
nierdzewna
Zasilanie bateryjne

PRESTO 7100 XL N
55432

Zasilanie sieciowe
INTELIGENTNE SPŁUKIWANIE
* Moduł fotowoltaiczny działa w trybie DUAL co
oznacza , że w zależności od czasu wykrywania
użytkownika, spłukanie nastepuje większą lub
mniejszą ilością wody.

* Dodatkowy przycisk spłukiwania pozwala na
uruchomienie spłukiwania w wypadku braku
zasilania lub podczas rutynowych czynności
obsługowo technicznych.
* Dodatkowy przycisk spłukiwania to również
możliwośc wyboru i komfort dla korzystającego.

PRESTO 7200 XL N
55478
Zawór podtynkowy
Płyta maskująca czarna
Zasilanie bateryjne

PRESTO 7100 XL N
55476
Zawór podtynkowy
Płyta maskująca czarna
Zasilanie sieciowe

100%
higieny

SENSAO LINE
NATYNKOWE
ZAWORY PISUAROWE
®

SENSAO
LINE® SENSOR®
GAMME® NEO
NATYNKOWE ZAWORY PISUAROWE

PROSTA I SZYBKA OBSŁUGA:
Tylko jedna śruba pozwala na prostą i sprawną
obsługę zaworu i dostęp do elementów
wewnętrzych.
Wbudowany zawór odcinający pozwala odciąć
stanowisko w wypadku prac serwisowych.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY:
Stała ilość wypływu wody w
zakresie od 1 do 5 bar.

KOMPATYBILNOŚĆ:
Taka sama wielkość przyłączy pozwala
na szybką wymianę np z mechanicznych
natynkowych zaworów PRESTO na
zawory elektroniczne

DESIGN :
Dzięki kompaktowej i
dyskretnej konstrukcji
doskonale komponuje się z
pomieszczeniami.

WYSOKI POZIOM HIGIENY:
Uruchamianie bezdotykowe
ogranicza do minimum
kontakt z powierzchniami
mogącymi być pokrytymi
bakteriami.
Spłukiwanie prewencyjne
zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu
w pomieszczeniu.

PROSTA INSTALACJA:
Prosta instalacja dzięki systemowi clip.

SENSAO® 8400 N
55370
Zawór natynkowy przelotowy.
Zasilanie bateryjne.

55371

Zawór natynkowy kątowy.
Zasilanie bateryjne.

55372

Rura zasilająca
syfoniczna.

100%
higieny

SENSAO LINE
PODTYNKOWE
ZAWORY PISUAROWE
®

SENSAO ® LINE
PODTYNKOWE ZAWORY PISUAROWE

WANDALOODPORNOŚĆ:
Kompaktowa i mała
płyta maskująca
wykonana ze stali
nierdzewnej 304L .

UPROSZCZONY MONTAŻ I
OBSŁUGA:
Dostarczone zawory są
wstępnie zmontowane.
Serwis poprzez dostęp do
frontu zaworu. Wbudowany
zawór odcinający upraszcza
serwis.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY:
Stała ilość wypływu wody w
zakresie od 1 do 5 bara.

SENSAO® 8300 N
55442

Zawór podtynkowy.
Płyta ze stali
nierdzewnej.
Zasilanie bateryjne.

DESIGN :
Dzięki kompaktowej i
dyskretnej konstrukcji
doskonale komponuje się z
pomieszczeniami.

WYSOKI POZIOM HIGIENY:
Uruchamianie bezdotykowe
ogranicza do minimum
kontakt z powierzchniami
mogącymi być pokrytymi
bakteriami.
Spłukiwanie prewencyjne
zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu w
pomieszczeniu.

SENSAO® 8100 N
55444

Zawór podtynkowy.
Płyta ze stali
nierdzewnej.
Zasilanie sieciowe.

ELASTYCZNOŚĆ NASTAW:
Ustawienia fabryczne spłukiwania
mogą być skorygowane przy pomocy
narzędzi PRESTO.

SENSAO® 8100 N
55482

SENSAO® 8500 N
55438

Zawór podtynkowy.
Płyta ze stali nierdzewnej.
Zasilanie sieciowe.

Zawór podtynkowy.
Podwójny system
uruchamiania.
Płyta ze stali nierdzewnej.
Zasilanie bateryjne.

SENSAO® 8300 N
55480

SENSAO® 8600 N
55440

Zawór podtynkowy.
Płyta maskująca czarna.
Zasilanie bateryjne.

Zawór podtynkowy.
Podwójny system uruchamiania.
Płyta ze stali nierdzewnej.
Zasilanie sieciowe.

100%
higieny

AKCESORIA
DODATKOWE
DESIGN I NOWOCZESNOŚĆ:
Originalny design i kompaktowa budowa, nowe suszarki PRESTO .
E-DRY: moc , design.
H-DRY: suszarki nablatowe.
C-DRY: kompaktowa budowa i niewielkie rozmiary.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII:

E-DRY

Nowe suszarki PRESTO wyposażone zostały w nową generację
silników które łączą w sobie wydajność działania i oszczędność
energii. Możliwość wybory nawiewu zimnego lub ciepłego
powietrza.

H-DRY

C-DRY

BEZPIECZEŃSTWO:
Suszarki wyposażone zostały w kilka rozwiązań zabezpieczających
przed przegrzewaniem oraz zapewniających stabilną temperaturę
ciepłego powietrza.

C-DRY
60364

E-DRY
60362

Kompaktowa budowa.
Wykończenie stal
nierdzewna
Zasilanie sieciowe.

Higiena.
Ułatwiony dostęp dla osób
niepełnosprawnych.
Ceramiczna powłoka
szybkoschnąca.
Zasilanie sieciowe.

60365

Wykończenie białe.

S-DRY
70637

H-DRY
60361

Klasyczna.
Cich praca
(głośność vol. 52 do 58 dB).
Zasilanie sieciowe

Montaż nablatowy
Zasilanie sieciowe.
Osprzęt ukryty pod blatem.

DOZOWNIK MYDŁA
52042

DOZOWNIK MYDŁA
52043

Montaż nablatowy.
1 litrowy pojemnik na
mydło.
Zasilanie sieciowe.
Osprzęt ukryty pod blatem.

Montaż ścienny
(dla pomieszczeń z
korytarzem dostępu).
Zasilanie sieciowe.

DOZOWNIK MYDŁA
70630

Klasyczny.
Pojemność 950 ml.
Wizualizacja stanu wypełnienia.
Zasilanie bateryjne.
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PRESTO świętuje 40 lat armatur bezdotykowych.
Jako pionier w dziedzinie oszczędzania wody,
PRESTO połączyło to z potrzebą higieny w miejscu, w
którym krany i urządzenia sanitarne są wspólne.
Dzięki zasięgom czujników można ściśle przestrzegać
zaleceń i protokołów dotyczących mycia rąk,
bez obserwowania przepływu zmarnowanej wody
podczas etapów mydlenia i suszenia rąk.
Lepiej nadają się do trudnych warunków obiektów
komercyjnych i publicznych (zmiany jasności światła
odbitego, refleksy ,intensywność światła).
Rozwiązania PRESTO unikają niechcianych
przepływów wody lub nieczynnych kranów, ponieważ
zawsze są w trybie czuwania.
Łatwa instalacja i konserwacja pozostają silnymi
dodatkowymi atutami PRESTO.

LES ROBINETS PRESTO S.A.
Dystrybucja w Polsce
BIURO TECHNICZNE EKOTECH Sp.J.
ul. Fabianowska 126 62-064 Plewiska
Tel. /Fax : 61 651 69 60 , 61 651 77 04
Email : biuro@prestoekotech.pl
www.bateriepresto.pl

