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

S kolekcí Gastone nabízí Cea širokou škálu barevných variant
ovládacích pák koupelnových baterií. 

JJako u většiny produktů firmy Cea, byla i k výrobě této série použita
nerezová ocel AISI 316/L v kartáčované nebo lesklé 
povrchové úpravě. 

nerezová ocel AISI 316 L

materiál
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výhody
- materiál vhodný pro interiér i exteriér / rezidenční projekty, 
hotely, nemocnice, lodní průmysl
- odolává působení soli ve vodních párách a je tedy vhodný 
i pro venkovní aplikace v přímořských oblastech

materiál - nerezová ocel nejvyšší kvality AISI 136/L
- vysoká odolnost proti korozi, salinitě, mineralitě a kyselému 
pprostředí díky ochrannému filmu, který si nerez přirozeně vytváří 
v kontaktu s okolním vzduchem, tento proces se nazývá pasivace 
a probíhá neustále - jeho výsledkem je okem neviditelná ochranná 
vrstva, která je pasivní, tedy nereaguje se zátěžovým okolním 
prostředím
- pasivní mikrofilm zabraňuje také usazování vodního kamene

úspora vody a udržitelný rozvoj
- - umyvadlové a bidetové baterie jsou vybaveny perlátorem 
s průtokem vody 5l/min
- nerezová ocel AISI 316L je 100% recyklovatelný materiál
- 100% recyklovatelné jsou i baterie v provedení special finishes
- 10ti letá záruka na nerezový povrch baterií
- surovina použitá na výrobu pochází výhradně z regionu výrobce,
všichni dodavatelé jsou ve vzdálenosti do 20km od výrobce
vvýroba probíhá obráběním za studena na CNC strojích
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barevnost
Cea volí k lakování ekologické barvy na vodní bázi s nízkým 
dopadem na životní prostředí. Jejich použití snižuje až o 90% emise 
toxických prášků z rozpouštědel nebo jiných ropných derivátů. 
Tyto typy laků jsou navíc ohnivzdorné a bez zápachu.

Po zaschnutí barevného laku dochází k vytvoření tenké a zároveň 
velmi pevné vrstvy, která zaručuje vysokou chemickou 
a a mechanickou odolnost. Ovládací páky se vyrábí v devíti 
barevných variantách RAL (na fotografii zleva doprava) :

white (RAL 9016) / silk grey (RAL 7044) / aqua green (RAL 6027) / 
air force blue (RAL 5014) / cobalt blue (RAL 5013) / petroleum green 
(RAL 5020) / quartz grey (RAL 7039) / anthracite grey (RAL 7043) / 
black (RAL 9004)
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údržba a čištění

GAS01 / umyvadlová stojánková páková baterie  
GAS05 + UCS09 / umyvadlová  podomítková páková baterie

- běžné čištění a údržba jsou velmi snadné. provádí se měkkým 
hadříkem nebo měkkou houbičkou za použití vody, na závěr povrch
otřít do sucha
- usadí-li se na povrchu vodní kámen, k jeho odstranění 
je vhodné použít prostředky určené na nerez – například Stahlfix
-  perlátory z výtokových ramínek je možné vyjmout a na několik 
hhodin namočit do octové lázně (max.koncentrace 20% octa), poté 
opláchnout mýdlovou vodou, osušit a znovu perlátor osadit do 
výtokového ramínka

- povrch baterií z nerezové oceli poškozený nevhodným způsobem 
čištění je možné obnovit
- díky vlastnostem charakteristickým pro nerez AISI 316L lze 
i poškozenému povrchu navrátit původní vzhled
- - při ošetření a obnově povrchu nerezi se postupuje podle návodu 
na vybraném prostředku
- odborné ošetření a obnovu poškozeného povrchu je možné 
také zajistit u výrobce baterií Cea
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GAS01                                                                    

GAS05 + UCS09                                                                   
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Kolekce Gastone obsahuje stojánkové, podomítkové a nástěnné 
pákové baterie . Ty lze kombinovat s výtokovými ramínky, ručními 
a hlavovými sprchami produktové řady Free Ideas.

Pro instalaci do sprchového koutu a k vaně je v nabídce 
podomítková termostatická baterie s uzavíracím ventilem nebo 
2 až 3-cestným přepínačem s možností kombinovaného průtoku.

NNástěnná baterie GAS21 s otočným ramínkem je vhodná 
k umyvadlu, dřezu a také do technických místností či prádelen.

varianty

UCS - Universal Cartridge System 
podomítkové těleso ke kolekci Gastone je jedním 
z patentovaných produktů CEADESIGN srl s.u.

patenty

GAS09 + UCS14 + MIL90 / podomítková termostatická baterie s dvoucestným 
uzavíracím ventilem a ruční sprchou
GAS05 + UCS09 / umyvadlová  podomítková páková baterie
GAS21 / umyvadlová/dřezová nástěnná baterie
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GAS09 +  UCS14 + MIL90                                                                    GAS05 + UCS09                                                                    
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UCS09                                                                   

GAS05                                                                   

GAS05 / umyvadlová  podomítková páková baterie
UCS09 / podomítkový modul pro dvouprvkovou umyvadlovou baterii

rozměry
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2018-01-16

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

typ                                                                                        kód                                                                  cena bez DPH
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání

GAS01S

GAS01L

GAS05S

GAS05L

UCS09

umyvadlová stojánková páková 
baterie  - kartáčovaná 
nerezová ocel
umyvadlová stojánková páková 
baterie  - leštěná nerezová ocel
umyvadlová  podomítková 
ppáková baterie / vnější část 
- kartáčovaná nerezová ocel
umyvadlová  podomítková 
páková baterie / vnější část 
- leštěná nerezová ocel
umyvadlová  podomítková 
páková baterie / vnitřní část 
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