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UBINETA – didžiausias sertifikuotų 
maišytuvų ir jų aksesuarų gamintojas 
Baltijos šalyse. Mūsų produkcija 
pasižymi nepriekaištinga kokybe, 
šiuolaikišku dizainu, pažangiomis 
technologijomis bei aukšto lygio 
aptarnavimu.

RUBINETOS stiprybė – vieninga 
dizainerių, inžinierių, rinkodaros, 
pirkimų ir pardavimų specialistų 
komanda, judanti bendro tikslo link. 
Komanda, kurios atsidavimas padarė 
RUBINETOS prekinį ženklą žinomu 
Baltijos ir Balkanų šalyse, Rytų, 
Šiaurės ir Centrinėje Europoje.
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Potinkiniai maišytuvai 
yra įmontuojami į sieną, 
tad tokio tipo maišytuvai 
nereikalauja daug erdvės 
jūsų vonios kambaryje. 
Minimalus išorinių dalių 
skaičius suteikia lankstumo 
vonios kambario interjero 
įrengimo procesui. 
Subtilu, patogu, patikima.

KUBO-2F-UNO Set
Potinkinio maišytuvo rinkinys  
625015
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ANETA
Dušo rinkinys I 624134

Rinkinyje* rasite: 
- Žalvarinę dušo koloną ANETA 
- 150 cm ir 80 cm nerūdijančio plieno dušo žarnas
- Dušo galvą ANETA (245x190 mm)
- Dušo galvutę ANETA (93x250 mm) 
*maišytuvas nėra įtrauktas į rinkinį.
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Žalvarinis dušo kolonos rinkinys ANETA, atspindintis
griežto ir stabilaus dizaino detales.

5 metų garantija 
dušo kolonai

2 metų garantija 
dušo galvutei, 
dušo galvai ir dušo 
žarnai



Rinkinyje* rasite: 
- Žalvarinę dušo koloną ANETA 
- 150 cm ir 80 cm nerūdijančio plieno dušo žarnas
- Dušo galvą ANETA (245x190 mm)
- Dušo galvutę ANETA (93x250 mm) 
*maišytuvas nėra įtrauktas į rinkinį.

DINA + ULTRA-15
Dušo rinkinys su maišytuvu I 625027

Rinkinyje: 
- Nerūdijančio plieno dušo kolona DINA
- Maišytuvas ULTRA-15
- Dušo galva DINA (Ø225 mm)
- Dušo galvutė DORA (Ø110 mm, 5 funkcijos) 
- 150 cm nerūdijančio plieno dušo žarna
- Keraminis divertorius

DI
N
A

Dušo kolonos DINA ir maišytuvo ULTRA-15 rinkinys yra
sukurtas tiems, kurie ieško išskirtinio ir ekonomiško
sprendimo. Elegantiškos linijos sukurs prabangos jausmą
jūsų vonios kambaryje.
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5 metų garantija 
maišytuvui

2 metų garantija 
dušo kolonai, 
dušo galvutei, 
dušo galvai ir dušo 
žarnai



ETNA+THERMO-15 
Dušo rinkinys su maišytuvu I 625028

Rinkinyje: 
- Nerūdijančio plieno dušo
kolona ETNA 
- Maišytuvas THERMO-15
- Dušo galvutė DORA (Ø110 mm,
5 funkcijos)
- Dušo galva ETNA (Ø250 mm)
- 150 cm nerūdijančio plieno
dušo žarna
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Dušo kolona ETNA ir maišytuvas THERMO-15 yra puikus 
sprendimas tiems, kurie ieško komforto ir unikalaus sprendimo 
savo mažam vonios kambariui. 
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5 metų garantija 
maišytuvui
2 metų garantija 
dušo kolonai, dušo 
galvutei, dušo 
galvai ir 
dušo žarnai

ONYX
Bidė maišytuvas
625116

Paprastume – tobulumas. Bidė maišytuvas ONYX savo 
lengva forma ir dailia rankenėle puikiai pritaikomas tiek 
klasikiniuose, tiek moderniuose vonios kambariuose. 
Rinkinyje:
- Bidė maišytuvas su 25 mm kasete
- Aukšto spaudimo 120 cm
dušo žarna Con/Imp (S.S.)
- Ekscentrikai su lėkštelėmis 
- Bidė galvutė O
N
YX



ULTRA-15/D
Dušo maišytuvas
UD15008

ULTRA maišytuvai 
sėkmingai išsiskiria 
iš kitų serijų savo 
paprastumu ir 
minimalistiškomis 
formomis.
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ULTRA-15
Dušo maišytuvas
U15008 
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ULTRA-10 (Swivel)
Vonios maišytuvas
U10P08



ETNA-18
Praustuvės maišytuvas
ET80008

ETNA-18/D
Praustuvės maišytuvas
ETD0008

Praustuvės maišytuvai ETNA išsiskiria ne tik aukšta 
kokybe, bet ir inovatyviais dizaino sprendimais, kurie 
suteiks modernios elegancijos pojūtį. Unikali maišytuvo 
rankenėlė – užbaigiantis estetiškas akcentas, efektingai 
susiliejantis su maišytuvo korpusu.
5 metų garantija maišytuvo korpusui ir kasetei; 2 metų 
garantija spalvotiems maišytuvų padengimams.
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ETNA-18 (BK)
Praustuvės maišytuvas
ET80068

ETNA-18/D (WT)
Praustuvės maišytuvas
ETD0078

ETNA-18/D (BK)
Praustuvės maišytuvas
ETD0068

ETNA-18 (WT)
Praustuvės maišytuvas
ET80078



Ar ir Jūs praleidžiate daug laiko virtuvėje? 
Maišytuvas ULTIMA taps nepakeičiamu 
virtuvės asistentu, kuris pakeis Jūsų 
kasdienę rutiną į malonumą.

Snapas su magnetiniu prijungimu. 
Dvi funkcijos (reguliari, „lietus“).

ULTIMA
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ULTIMA-50 (WT)
Plautuvės maišytuvas 
UL50078 

ULTIMA-50
Plautuvės maišytuvas
UL50008

ULTIMA-33
Plautuvės maišytuvas
UL30008



VALENCIA-33
Plautuvės maišytuvas 
VL30008

VALENCIA-33 (S)
Praustuvės maišytuvas 
VL30H08

Viskas viename: prabangos ir elegantiškų linijų derinys. 
Pagrindinis VALENCIA maišytuvų dizaino išskirtinumas: 
dvi vandens reguliavimo rankenėlės. Šie maišytuvai gali 
būti pritaikomi tiek vonios kambaryje, tiek virtuvėje. 
Aukštas ir patogus snapas gali suktis 360° kampu.
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Geometriškai taisyklingos 
linijos, kurios suteiks šviesos 
ir ergonomikos pojūtį – taip 
galime apibūdinti STATIC seriją. 

STATIC-33 (S) 
Praustuvės maišytuvas 
A30S08

STATIC-33 (H) 
Plautuvės maišytuvas 
A30H08
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STATIC-33 
Plautuvės maišytuvas 
A30008



MODENA-18
Praustuvės maišytuvas 
MD80008

MODENA-18/D
Praustuvės maišytuvas
MDD0008

MODENA serija yra įkvėpta noro sugrįžti į jaukius 
namus iš kasdienio šurmulio. Griežtos ir tikslios 
linijos simbolizuoja harmoniją, pastovumą ir 
tvarką. MODENA – aukščiausios klasės kokybė. 
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MODENA-33
Plautuvės maišytuvas 
MD30008

MODENA-10
Vonios maišytuvas 
MD10008

MODENA-12
Dušo maišytuvas
MD20008

MODENA-10/K
Vonios maišytuvas su dušo galvute 
MD10K08

MODENA-12/K
Dušo maišytuvas su dušo 
galvute 
MD20K08



info@rubineta.com
+370 5 230 6036
www.rubineta.com Raskite artimiausius 

pardavimo atstovus:
www.rubineta.com/zemelapis


