SELEKT

REFLE XO
DO EU

REFLECTION
OF THE S E L F

Como uma peça delicada de joalharia, a

Selecting taps for your bathroom, just

escolha de torneiras para a casa reflete

like selecting a delicate piece of jew-

o seu estilo. Mais do que um toque mo-

ellery, reflects your style. More than a

derno, elas são o elemento diferenciador

modern twist, they are the differentia-

que pode transformar um espaço banal,

ting element that could turn a functional

em algo verdadeiramente espetacular

space into something truly spectacular

que traduza o seu Eu no espaço.

that reflects your true Self.

REFLE XO
DA P U R E Z A

REFLECTION
OF PU R I T Y

Quando um desenho consciente se alia

Whenever a conscious design partners

ao desempenho de confiança de uma

up with the trustworthy performance of a

marca com 35 anos de experiência,

brand with 35 years of experience, the re-

surgem coleções como a SELEKT. A par-

sult is a collection like SELEKT. Through

tir de um perfil estilizado, a gama trans-

its stylized profile, the collection con-

mite uma imagem icónica, mantendo

veys an iconic image, while maintaining a

um equilíbrio meticuloso entre design e

meticulous balance between design and

funcionalidade. Com uma forte influên-

functionality. With a strong architectural

cia arquitetónica, é nos pormenores geo-

influence, it is its geometrical details

métricos que se traduz a pureza do seu

that translate the purity that highlights

apelo minimalista.

its minimalistic appeal.

REFLE XO
D O VA LO R

REFLECTION
O F VA LU E

A nova casa de banho é um investimento.

The new bathroom is an investment.

Porque sabemos disso, asseguramos-

Bearing that in mind, we ensure you with

-lhe produtos que lhe permitem obter

products that will have a lasting value

valor duradouro para o futuro. A coleção

for the future. The SELEKT collection is

SELEKT não é exceção. Ao combinar ma-

no exception. By combining high quality

teriais premium, um design consensual

materials, consensual design and thor-

e testes de qualidade rigorosos, esta é

ough quality tests, this is a robust col-

uma série robusta e um exemplo de har-

lection and an example of harmony be-

monia entre design e tecnologia.

tween design and technology.

REFLE XO
DA Q UA L IDA D E

REFLECTION
O F Q UA LIT Y

Investimos continuamente na melhoria

We have continually invested in impro-

da nossa oferta e também as SELEKT

ving our selection and our SELEKT col-

foram cuidadosamente pensadas para

lection was also carefully developed for

uma performance duradoura. Para isso

a lasting performance. In this regard, we

escolhemos

qualidade

have chosen certified quality materials

certificada que, aliados a processos de

that, along with meticulous production

fabrico cuidados, lhe asseguram um de-

procedures, have assured a trustwor-

sempenho fiável e benefícios tangíveis.

thy performance with tangible benefits.

Mesmo assim, e porque é vital ter con-

Even so, and because it is vital to have

fiança nos produtos que tem em casa, a

confidence in the products you have at

Sanitana oferece-lhe 2 anos de garantia

home, Sanitana offers you a 2 year war-

para componentes e acessórios e 5 anos

ranty for parts and accessories and 5

para o seu acabamento superficial.

years for its surface finish.

materiais

de

REFLE XO
DO EQUÍLIBRIO

REFLECTION
OF BAL ANCE

O desenvolvimento de produtos que ofe-

The development of products that of-

reçam uma performance capaz sem

fer a competent performance without

esquecer o seu bem-estar, é uma das

overlooking your well-being, is one of

nossas maiores preocupações. Por isso

our biggest concerns. Because of that,

mesmo, os arejadores integrados (que

our integrated aerators (which equip the

equipam as torneiras de lavatório e

washbasin and bathtub taps) allow you to

banheira) permitem-lhe usufruir de um

enjoy a smooth and precise water flow,

fluxo de água suave e preciso, enquanto

while reducing your water consumption

reduz o seu consumo e evita salpicos. É

and avoiding splashes. It is this attention

esta atenção ao detalhe que mantém o

to detail that maintains the balance be-

equilíbrio entre a pureza do design e o

tween the purity of the design and your

seu conforto.

comfort.

REFLE XO
DA CO NVENIÊN CIA

REFLECTION
O F CO NVENIENCE

A coleção SELEKT é a prova de que pode

The SELEKT collection is proof that you

poupar sem sacrificar a estética ou per-

can save without sacrificing on either

formance. Porque colocamos a sua se-

aesthetics or performance. Because

gurança e conveniência em primeiro

we put your safety and convenience

lugar, as torneiras SELEKT de lavatório,

first, the SELEKT washbasin, bidet and

bidé e chuveiro estão equipadas com

shower taps are equipped with an inte-

uma solução de poupança integrada.

grated water and energy saving solution.

Através do seu cartucho ecológico ajus-

Through its adjustable dual cartridge

tável poderá não só restringir o volume

you will be able to not only restrict the

do caudal, como limitar a temperatura

volume of the water flow, but also limit

máxima de saída da água. Ideal para a

the maximum temperature of the water

segurança dos mais novos (evitando aci-

outlet. Ideal for child safety (by avoiding

dentes com a água quente), este sistema

accidents with hot water), this certified

certificado permite-lhe optar, durante a

system lets you choose, during installa-

instalação, por uma redução do caudal

tion, to reduce the water flow to up to

até 70% face ao débito de saída de água

70% of the total flow of water as well as

e por uma poupança energética ativa.

actively saving on energy.

M O N O C O M A N D O PA R A L AVAT Ó R I O
WA S H B A S I N M I X E R
Car tucho ecológico permite restringir caudal e temperatura

55

115

150

48

Ecological car tdrige allows flow and temperature limit

135

Arejador Coin SLOT
Coin SLOT Aerator

Ref:

Flexíveis de alimentação 3/8 "

TSELKL0601M0

3/8“ Flexible supply hoses

M O N O C O M A N D O PA R A B I D É
BIDET MIXER

55

115

150

48

135

Car tucho ecológico permite restringir caudal e temperatura
Ecological car tdrige allows flow and temperature limit

Ref:

Flexíveis de alimentação 3/8 "

T S E LKC0 6 0 1 M 0

3/8“ Flexible supply hoses

150

185
60

M O N O C O M A N D O PA R A C H U V E I R O
SHOWER MIXER

40
210

Car tucho ecológico permite restringir caudal e temperatura
Ecological car tdrige allows flow and temperature limit

Ref:

Chuveiro de mão, supor te e flexível de 175cm

TSELKD0001M0

Handheld shower, shower suppor t and 175cm flexible supply hose

185
105

150

60

M O N O C O M A N D O PA R A B A N H E I R A
B AT H T U B M I X E R

50

Arejador Coin SLOT

210

Coin SLOT Aerator
Chuveiro de mão, supor te e flexível de 175cm
Handheld shower, shower suppor t and 175cm flexible supply hose

Ref:

TSELKB0001M0

Disponibilidade total de peças de substituição e serviço pós-venda dentro dos prazos da garantia.
Total availability of spare parts and after-sales service within the warranty periods.

REFLE XO
DA MARC A

REFLECTION
OF THE BRAND

Há 35 anos que estamos ao seu lado na

We have been by your side for 35 years,

hora de criar o seu espaço de banho -

helping you create your bathroom space

esta é uma responsabilidade que não

– this is a responsibility we don’t take

encaramos de ânimo leve. De modo a

lightly. In order to bring you the latest

trazer-lhe as últimas novidades, a nos-

developments, our team tests materials

sa equipa testa materiais e acabamen-

and finishing processes, while keeping

tos, mantendo-se a par das tendências

up with the latest technology and design

na tecnologia e no design. Trabalha-

trends. We continually work to provide

mos continuamente para lhe oferecer

you with products that not only strive to

produtos que não só simplifiquem a sua

simplify your experience but also bring

experiência, como tragam também con-

comfort and inspiration to your life.

forto e inspiração à sua vida.

A garantia é aplicável a partir da data de aquisição do produto e sempre que respeitadas as instruções de montagem. Todas as medidas dos desenhos técnicos estão em milímetros. As
medidas e cores são a título orientativo. Por razões técnicas ou comerciais, a SANITANA reserva-se o direito de introduzir modificações aos materiais, acessórios ou outras especificações
sem aviso prévio. Os produtos fotografados podem não corresponder exatamente ao produto final devido ao conceito gráfico do folheto. Textos redigidos ao abrigo do novo acordo ortográfico.
The warranty is applicable from the date of purchase and where in compliance with the assembly instructions. All measurements of the technical drawings are in millimeters. Measurements and
colours are for illustrative purposes only. For technical or commercial reasons, SANITANA reserves the right to make modifications to the materials, accessories or other specifications without
prior notice. The products pictured may not match exactly the final product due to the graphic concept of the brochure.
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