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• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni

• wykończenie: czarnyWIZARD PRO BLACK
ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

WIZARD PRO BLACK WIZARD SQUARE PRO BLACK

NP47-BL
Zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią
Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie 
wysokości zestawu do wzrostu 
użytkownika

• regulowana wysokość mocowania 
zestawu do ściany

• głowica talerzowa SLIM okrągła 
wykonana ze stali nierdzewnej 
o średnicy 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk: 
• rączka natrysku okrągła  

3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 

NP48-BL
Zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią
Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie 
wysokości zestawu do wzrostu 
użytkownika

• regulowana wysokość mocowania 
zestawu do ściany

• głowica talerzowa SLIM 
kwadratowa wykonana ze stali 
nierdzewnej o rozmiarze  
300 x 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click 
• rączka natrysku prostokątna 

3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 
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