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Italská značka Cea si zakládá na chytrém a funkčním designu, 
důkazem jsou baterie Giotto. Jako výrobní materiál byla vybrána 
kvalitní nerezová ocel AISI 316 L, která je pro své antibakteriální 
vlastnosti materiálem „par excellence“. 

Z důvodu úspory vody jsou všechny umyvadlové a bidetové baterie 
vybaveny perlátory omezující průtok na sedm litrů za minutu. 
TTy je možné vyměnit za perlátory s větším průtokem. Možnost výměny 
je výhodná v případě vanové baterie. Série zahrnuje i koupelnové 
doplňky.

výhody
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ocenění
Původní provedení série Giotto z kartáčované nerezové oceli je 
nově oživeno dřevěnými ovládacími prvky, které bateriím dodávají 
emocionální hodnotu.

Mezinárodní porota, složena z 25 nejvlivnějších architektonických 
ateliérů z celého světa, hodnotila produkty napříč kategoriemi 
v soutěži prestižního serveru Archiproducts. Kolekce Giotto 
s s ovládacími prvky netradičně vyrobenými ze dřeva se umístila 
v best of výběru v kategorii Bathroom.
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Kolekce Giotto nabízí mimořádný rozsah modelů. Zahrnuje klasické 
kohoutkové baterie, ale i baterie s progresivní kartuší. Silikonové 
hadice ručních sprch mají dlouhou životnost a podtrhují 
minimalistický design celé série.

varianty

umyvadlová podomítková kohoutková 
baterie  /  GIO10
vanová/sprchová podomítková baterie
s progresivní kartuší  /  GIO 25
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GIO10                                                                     

GIO25                                                                      

rozměry

umyvadlová podomítková kohoutková 
baterie  /  GIO10
vanová/sprchová podomítková baterie
s progresivní kartuší  /  GIO25
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Produkty ze série Giotto se vyrábí z klasické nerezové oceli, mezi 
speciální povrchové úpravy patří diamantová černá, bronzová, 
měděná a světle zlatá. Všechny povrchy jsou k dispozici v matném 
nebo v lesklém provedení.

Dřevo použité na výrobu ovládacích prvků může být wenge, 
americký ořech, teak burma a dub.

BBarevná škála sprchových silikonových hadic obsahuje 
tyto odstíny:

barevnost
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-01-17

DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce

GIO10

GIO25

typ                                                                                        kód                                                                  cena bez DPH

umyvadlová podomítková 
kohoutková baterie - kartáčovaná 
nerezová ocel
umyvadlová podomítková 
kohoutková baterie - leštěná
nerezová ocel
vvanová/sprchová podomítková 
baterie s progresivní kartuší - 
kartáčovaná nerezová ocel
vanová/sprchová podomítková 
baterie s progresivní kartuší - 
leštěná nerezová ocel
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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