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DMAB90      
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAB90, de BANCADA SEM MISTURADOR, 
latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água 
quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das 
cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 
 

DMAP90   
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAP90, de PAREDE SEM MISTURADOR, 
latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água 
quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das 
cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DBFP90 /150  150mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB90/150, de PAREDE COM 
MISTURADOR (150mm), latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 
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DBFP90 /200  200mm  
   
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90/200mm, de PAREDE COM 
MISTURADOR (200mm), latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DBFB90 /200   
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB90, de BANCADA COM MISTURADOR 
(200mm), latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam 
água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das 
cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 
DBFP90 /150mm   150mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90, de BANCADA COM MISTURADOR 
(150mm), latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam 
água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das 
cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 
DMFBMCB            
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMFBMCB, de BANCADA COM 
MISTURADOR FURO ÚNICO, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 



DMFB90B                                 
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMFB90B, de BANCADA COM 
MISTURADOR FURO ÚNICO, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

BFB/MINI       
  
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI, de BANCADA SEM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                                                                              
  

BFBDD/MINI         
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI, de PAREDE SEM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                                                                              
 

 

 
 

  
 

BFBDANCADA/MINI 200MM             
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI 200MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 



BFBDBANCADA/MINI 150MM          
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI 150MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

MINI DMFB90B           
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMFB90B, de BANCADA COM 
MISTURADOR FURO ÚNICO, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

BFBDPAREDE/MINI 150MM        
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI 150MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

BFBDPAREDE/MINI 200MM     
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD/MINI 200MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo cerâmica que 
utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 
 



DMAB9D                              
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, SEM MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DMAP9D             
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAP9D, de PAREDE COM TORNEIRA 
EXTRA, SEM MISTURADOR, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 
 

 

DBFP9D/ 150               
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (150mm), latão cromado e aço e inox provido de 
mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DBFP9D/ 200    200mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (155mm OU 200mm), latão cromado e aço e inox 
provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 
 
 
 
  

 



DMFB9D                           
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMFB90B, de BANCADA COM 
MISTURADOR FURO ÚNICO E TORNEIRA EXTRA, latão cromado e aço e inox 
provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DBFB9D / 150   150mm  
  
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (150mm), latão cromado e aço e inox provido de 
mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

DBFB9D /200  200mm 
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (200mm), latão cromado e aço e inox provido de 
mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

BFBDD366/MINI        
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD366/MINI, de BANCADA FURO 
ÚNICO COM MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA, latão cromado e aço e inox 
provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                                                                              
  



BFBDD2/MINI  200MM          
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD2/MINI 200MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA, latão cromado e aço e inox provido de 
mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                                     

 

BFBDD2P/MINI  200MM         
 
Mini Esguicho de Pré-Lavagem modelo BFBDD2P/MINI 150MM, de PAREDE COM 
MISTURADOR E TORNEIRA EXTRA, latão cromado e aço e inox provido de 
mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido 
especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a 
produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                                     

 
DMAB9D       
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo MINI/DMAB9D, de MINI ESGUICHO 
BANCADA COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR, latão cromado e aço e 
inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e 
dinheiro, clínicas médicas e odontológicas. 
 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 

MINI/DMAPAREDE       
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo MINI/DMAPAREDE, de MINI ESGUICHO 
PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, SEM MISTURADOR, latão cromado e aço e 
inox provido de mecanismo cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e 
dinheiro, clínicas médicas e odontológicas. 
  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 

 



MFBUOC      
 
Torneira industrial simples modelo MFBUOC, de BANCADA COM MISTURADOR 
FURO ÚNICO, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta 
com refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, 
padarias, clínicas médicas e odontológicas. 

 
 

 

MFBLS1                    
 
Torneira modelo BFBMX20/150MM, de BANCADA COM MISTURA ALAVANCA 
CLÍNICA FURO ÚNICO, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 
de volta com refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
Entrada: 3/4" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                           
 

 

MODELO A          
 
Torneira Clínica MODELO A, de PAREDE SEM MISTURADOR ALAVANCA 
CLÍNICA, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com 
refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro cirúrgicos e 
fábricas, clínicas médicas e odontológicas.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                          
 
 

 

MODELO B                  
 
Torneira Clínica MODELO B, de PAREDE SEM MISTURADOR ALAVANCA 
CLÍNICA, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com 
refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro cirúrgicos e 
fábricas, clínicas médicas e odontológicas. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                            
 

 
 

MFBU2L                                         
 
Torneira Clínica MFBU2L, de BANCADA COM MISTURADOR ALAVANCA 
CLÍNICA FURO ÚNICO, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 
de volta com refil cerâmico com alavanca, ideal para hospitais, clínicas, centro 
cirúrgicos, fábricas, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e 
odontológicas. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                
 

 

 



PDTR1A                       
 
Torneira modelo PDTR1A, de PEDAL SEM MISTURADOR, feita em material nobre, 
produto robusto, refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
ECONOMIA 95 % DE ÁGUA 
 

 
 

 

PDTR1AC200                      
 
Torneira modelo PDTR1AC200, de PEDAL COMPELTO SEM MISTURADOR, feita 
em material nobre, produto robusto, refil cerâmico, ideal para cozinhas industriais, 
restaurante, bares, lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
ECONOMIA 100 % DE ÁGUA 
  

AV10L3                     
 
GRUPO DE LAVAGEM PROTEGIDO COM ENROLADOR 12 METROS COM 
DUCHA ANTI-DERRAPANTE 
 
Higienizador de Cozinha  

 

AV10L2                       
 
GRUPO DE LAVAGEM PROTEGIDO COM ENROLADOR 3 METROS COM 
DUCHA ANTI-DERRAPANTE  
 
Higienizador de Cozinha 

 

MODFRIUO                
 
TORNEIRA ELETRONICA COM BATERIA 
Cerâmico, ideal para cozinhas industriais, restaurante, clínicas médicas e 
odontológicas. 
 

 
AV10L3               
 
Ducha para lavagem do forno com Flexível de 2 Metros 
As grandes instalações de alimentação de hotéis, hospitais, comunidades e refeitórios 
empresariais poderão usufruir de duchas para lavagem do forno funcionais, 
caracterizadas por uma linha inovadora. 

 



BFBD20 /150     150 mm 
 
Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR 
(150mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com 
refil  
Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, clínicas 
médicas e odontológicas. 
 
BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM 

 

BFBD20 /200    200 mm 
 
Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR 
(200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com 
refil  
Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM 
 

 

DD2828                
 
Torneira industrial simples modelo DD2828, de PAREDE SEM MISTURADOR, feita 
em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com 
alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias, 
clínicas médicas e odontológicas 
 
BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM 
 

 

DD28229            
 
Torneira industrial simples modelo DD2829, de TORNEIRA DE BANCADA SEM 
MISTURADOR, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta 
com refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
BICA: 250 MM OU BICA: 300 MM 
 
 
 

 

 

DMAMADI                 
 
Torneira industrial simples modelo DMAMADI, de PAREDE SEM MISTURADOR, 
feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
  



DMAMAD               
 
Torneira industrial simples modelo DMAMAD, de BANCADA SEM MISTURADOR, 
feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 
 
 
 

 

DMERB /200    200mm 
 
Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR 
(200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 

 

DMERB /150      150mm  
 
Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR 150 
MM, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias, clínicas médicas e odontológicas. 
 

 

 
BFBPX30150MM       
 
Torneira modelo BFBPX30/150MM, de BANCADA COM MISTURADOR 150MM 
ALAVANCA CLÍNICA, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de 
volta com refil cerâmico e bica de 300 mm, ideal para cozinhas industriais, 
restaurante, bares, lanchonetes, padarias. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12               

BFBMX30/150MM            
 
Torneira modelo BFBMX30/150MM, de PAREDE COM MISTURADOR 150MM 
ALAVANCA CLÍNICA, feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de 
volta com refil cerâmico e bica 300 mm, ideal para cozinhas industriais, restaurante, 
bares, lanchonetes, padarias. 
 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12                    
 

 



DMFBMD                  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMFBMCB, de BANCADA COM 
MISTURADOR FURO ÚNICO, latão cromado e aço e inox provido de mecanismo 
cerâmica que utilizam água quente e fria. Foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos 
funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,3 bar ao máximo de 12 
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RDMOLX                                                                  

 
 
MOLA DE 
BALANCEAMENTO EM AÇO 
INOX. 

 
 

 
 

SP300D 
 

 
BICA EM LAT CROMADO 
L.300 mm. 
L.250 mm. 

 

 
 

RDEVML       
 

 
CANO EM AÇO INOX, COM 
BICA EXTRA EM LATÃO 
CROMADO H .750 mm. 
 

 
 

 
SP250A 

 
 
BICA EM LATÂO CROMADO 18 
mm. 
L.300 mm. 
L.250 mm. 

 
 

 
 

RDTUBO    
 

CANO EM AÇO INOX, COM 
BICA EXTRA EM LATÃO 
CROMADO H .750 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RDSTCP 

 
KIT DE FIXAÇÃO PARA 
PAREDE 
AÇO INOX 
PARAFUSOS DE 
TRAVAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDCPNB  
 
DUCHA AÉREA  
CORPO EM LATÃO 
CROMADO  
CABO EMBORRACHADO 
ANTI-DERRAPANTE  
PROTEÇÃO ANTI-CHOQUE 
GATILHO MANUAL COM 
OPÇÃO DE TRAVAMENTO 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

RDFLX0B 
 

FLESSIBILE FG 1/2 CR 1/2 CR 
PROTEÇÃO UV 
TRANÇA DE AÇO INOXIDÁVEL 

 
RDMOLXM      

 
MINI MOLA DE 
BALANCEAMENTO EM AÇO 
INOX. 

 
 

RIC220        
 
REGISTRO EM LATÃO  
ÁGUA QUENTE OU FRIA 
VEDAÇÃO EM CERÂMICA ¼ 
DE VOLTA. 
 

 
 

02UVXA       
 
BORRACHA VEDAÇÃO  
ROSCA DE VEDAÇÃO 
PORCA DE VEDAÇÃO 

 

 
 

RIC220      
 
CANOPLA ¼ DE VOLTA 
AGUA QUENTE E FRIA 
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