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RUBINETA – didžiausias maišytuvų ir jų aksesuarų gamintojas
Baltijos šalyse. Rinkoje jau nuo 1999 metų, žinomi ne tik
Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos bei NVS šalių.
Kompanijos RUBINETA asortimentą sudaro platus maišytuvų
bei susijusios santechninės įrangos pasirinkimas. Gamybos
procese didžiausias dėmesys skiriamas produkcijos kokybei
ir nuolatiniam jos tobulinimui. Mūsų produkcija pasižymi
nepriekaištinga kokybe, šiuolaikišku dizainu, pažangiomis
technologijomis bei aukšto lygio aptarnavimu. RUBINETA –
vieninga profesionalų komanda, kurią sudaro dizaineriai,
konstruktoriai, inžinieriai, rinkodaros ir pardavimų specialistai,
tikslingai judantys bendro tikslo link.

Ar žinojote, kad iš viso Planetoje esančio vandens tik 3 % yra gėlo? Ir tik 1 % gėlo vandens
yra tinkamas vartoti žmonėms. Dėl sparčiai vykstančios klimato kaitos mūsų Planetoje
vyksta stiprūs potvyniai, užsitęsusios sausros ir daugelis kitų neigiamų įvykių, kurie gali
padaryti žalos vandens infrastruktūrai ar net sutrikdyti geriamo vandens prieinamumą.
Žemės resursų ir vandens išsaugojimas kuo toliau, tuo labiau tampa itin svarbūs –
imkimės veiksmų, kurie išsaugotų tą 1 % geriamo vandens. Kartu mes galime daugiau.

RUBINETOS TIKSLAS: IMTIS KUO DAUGIAU VEIKSMŲ,
SKATINANČIŲ VANDENS IŠSAUGOJIMĄ
Turbūt pritarsite, kad prausiantis vonioje ar duše, ar tiesiog plaunant rankas, indus,
vanduo dažnai bėga ilgiau nei reikia. Visai nesusimąstome, kiek be reikalo sunaudojame
vandens – vieno vertingiausių mūsų turimų išteklių. RUBINETA produktai yra sukurti taip,
kad taupytų vandenį visą produkto gyvavimo ciklą. Bekontakčiai maišytuvai, vandenį
taupantys aeratoriai kiekviename mūsų maišytuve ir vandenį taupančios dušo galvutės –
šie ir kiti mūsų produktai prisideda prie vandens išteklių išsaugojimo.
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Pagrindinis mūsų įmonės tikslas – kurti
produktus, kurie maksimaliai atitiktų
skirtingus pirkėjų poreikius.

Augantis vartotojų kiekis kelia nemažai iššūkių –
žmonės nori inovatyvių, madingų, didesnio
funkcionalumo prekių.
Pavyzdžiui, madingiausi virtuvės maišytuvai vis
dar yra pusiau profesionalūs plautuvės maišytuvai
su ilgesniu lanksčiu snapu. Vis labiau populiarėja
plautuvės maišytuvai su daugiau nei viena funkcija:
pavyzdžiui, geriamo vandens.
Pagrindinės vonios kambario tendencijos: potinkiniai
dušo, vonios ir praustuvių maišytuvai, dušo kolonos,
pastatomi aukšti praustuvės maišytuvai. Bekontakčiai
maišytuvai taip pat nepraranda savo populiarumo.
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„Jau daugiau nei 20 metų stebime nuolatos kintančias
maišytuvų ir dušo prekių gamybos tendencijas.
Pagrindinė Produktų ir Pirkimų skyriaus užduotis –
pritaikyti naujausias ir vartotojui naudingiausias
tendencijas mūsų produkcijoje“,– pasakoja šio skyriaus
vadovė Laima Likšienė.
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ULTRA
360⁰

1.

2.

ULTRA-32

Virtuvinis maišytuvas | U32008

Tie, kas turi filtrus geriamam vandeniui, yra priversti pasirūpinti
papildoma erdve prie plautuvės ir atskiram maišytuvui, skirtam
būtent geriamam vandeniui. Matydami šią problemą, siūlome
„du-viename“ sprendimą – maišytuvą ULTRA-32, kurio snape yra
integruotas papildomas vamzdelis, skirtas geriamam vandeniui.
Kairėje maišytuvo pusėje rasite rankenėlę, kurią pasukę galėsite
perjungti maišytuvo funkciją iš įprastos į geriamo vandens.

1. Rankenėlė su 90° keraminiu ventiliu CITEC:
geriamam vandeniui;
2. Rankenėlė su keramine kasete CITEC: šalto
ir karšto vandens maišymui.

245

90

147

70

~118

~560

48

max. 40

• Maišytuvo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės žalvario,
ekologiškas;
• Unikalus aeratorius Neoperl su diferencijuotu čiaupo ir
geriamojo vandens srautu;
• Produktu pakuotėje rasite mūsų pridėtą vamzdelį su įsukta
plastikine greita jungtimi (6,6 mm) filtruotam vandeniui;
• Lengvai montuojamas ant bet kokio paviršiaus.

364

185

G1/2 (*G3/8)
6,6

FILTERS
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FLEXY UNIVERSAL
Atnaujinti virtuvę dar nebuvo taip lengva – užteks tik pakeisti maišytuvo
snapą!

Mūsų naujieji universalūs FLEXY snapai dabar pritaikomi prie praktiškai bet
kokio plautuvės maišytuvo*. Snapas komplektuojamas su aukštos kokybės
aeratoriumi Neoperl. Universalūs FLEXY snapai – ekonomiškas ir greitas
būdas įnešti į savo virtuvę naujų spalvų!
*Maišytuvų su prisukamais snapais korpuso sriegis privalo būti ¾.
Privalumai:
• Lankstus, patogus naudoti;
• Higieniškas;
• Patvarus – atlaiko 150 tūkst. atlenkimo ciklų.

FLEXY (GR)

Universalus snapas |
633345B

FLEXY (BK)

Universalus snapas |
633342B

FLEXY (RD)

~285

Universalus snapas |
633344B
~145

~170

G3/4"
18,5 0.2

min. 13.5

G3/4"

FLEXY (WT)

Universalus snapas |
633341B

FLEXY (GY)

Universalus snapas |
633343B
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TORINO
360⁰

TORINO-1F

Potinkinis praustuvės maišytuvas |
PM0009

Torino BK
renderis

360⁰

80

80

60

TORINO-1F (BK)

83

Potinkinis praustuvės maišytuvas |
PM0010
120

210

83
237

120

210

42
26

127

8

127

42
26

10

60

45-50

80

10

PRIVALUMAI:
• Lengvas montavimas: komplekte rasite montavimo plokštelę,
nuimamą snapą ir rankenėlę;
• Patogumas – 182 mm pasukamas snapas (360°);
• 5 metų garantija.

80

45-50

Dailūs ir itin patikimi potinkiniai praustuvo maišytuvai TORINO
suteiks Jūsų vonios kambariui modernios prabangos akcentą.
Montuojami sienoje virš praustuvo – suteiks didesnės erdvės įspūdį.
Rinkitės iš matinės juodos ar klasikinės chromo spalvos. Aukštos
kokybės komponentai užtikrins puikų šių maišytuvų veikimą.

ULTRA
SWIVEL

Naujieji ULTRA maišytuvai yra kompaktiški, turintys
inovatyvų snapo sprendimą.

1.
90⁰

• Snapas sukasi 90°;
• Snapas veikia kaip divertorius: pasukus snapą, vanduo
gali tekėti dušo galvute arba maišytuvo snapu;
• Maišytuvas gali būti naudojamas ne tik dušo kabinoje,
bet ir vonioje!

G1/2"

75

64

G1/2"

63

1. Vanduo teka dušo galvute;
2. Vanduo teka maišytuvo snapu.

98

78

2.

150 20

270

60

90°

ULTRA-10 (SW)

Vonios / dušo maišytuvas | U10P08

ULTRA-10 (SW) (K)
98
196

Vonios / dušo maišytuvas su dušo
rinkiniu | U1KP08
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ELMA
360⁰
180

247

267

75

54
~570

max. 40

52

G1/2(*G3/8)

ELMA-33

Virtuvinis maišytuvas | EL30008

102

97

154

ELMA serija bus tikras atradimas tiems, kurie ieško
nesenstančio stiliaus maišytuvų. Ovalo forma ir
chromuotas paviršius lengvai pritaikomi prie bet
kokio interjero. O kur dar lengvas rankenėlės
valdymas ir aukšta maišytuvo kokybė – ELMA serijoje
rasite viską, ko reikia geram maišytuvui.

~535

max. 40

75

43

G1/2(*G3/8)

ELMA-18

Praustuvės maišytuvas | EL80008
10

100
65
G1/2"

G1/2"
160

150 20

115

ELMA-10 (K)

ELMA-10

Vonios maišytuvas | EL10008

Vonios maišytuvas su dušo
rinkiniu | EL10K08

120

126

65

73

G1/2"

60

300

150 20

54

ELMA-12/C (K)

Dušo maišytuvas su ilgu snapu ir
dušo rinkiniu | EL2CK08

G1/2"

93

47

G1/2"

65

368

150 20

49

ELMA-12 (K)

ELMA-12

Dušo maišytuvas | EL20008

126

Dušo maišytuvas su rinkiniu |
EL20K08
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180

132

360⁰

168

247

267

80

107

112

Virtuvinis maišytuvas | D30008

Praustuvės maišytuvas |
D80008

G1/2"

65

105

G1/2(*G3/8)

120

G1/2"

150 20

176

DELI-10 (K)

DELI-10

63

Vonios maišytuvas su dušo
rinkiniu | D10K08

132

70
90

G1/2"

102

163

120

1. Vanduo teka
maišytuvo snapu;
2. Vanduo teka dušo
galvute.

G1/2"

65

60

Vonios maišytuvas | D10008

90⁰

1.

150 20

°

90

2.

DELI-10 (SW) (K)

DELI-10 (SW)

Vonios / dušo maišytuvas | D10P08
12

60

120

Vonios / dušo maišytuvas su
dušo rinkiniu | D1PK08

~530

DELI-18

DELI-33

68
max. 40

54

43

~570

max. 40

52

G1/2(*G3/8)

DELI
DELI serijos maišytuvai – tai puikios kokybės ir niekada iš
mados neišeinančio stiliaus derinys. Idealus pasirinkimas
tiems, kurie ieško gero maišytuvo už prieinamą kainą.
Norėdami sukurti vientisą maišytuvų stilių savo namuose,
rinkitės iš plataus DELI serijos asortimento.

45

Dušo maišytuvas |
D20008

48

G1/2"

100

G1/2"

45

65

G1/2"

150 20

48

100

G1/2"

65

DELI-12

150 20

139

139

DELI-12 (K)

Dušo maišytuvas su
rinkiniu | D20K08
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UNO
BLACK
UNO (BK2) yra dengti
specialia technologija –
galvaniniu dengimu. Šis
dengimas sukuria daug
patvaresnę dangą nei
dažymas: atsiranda didesnis
atsparumas korozijai ir
paviršiaus įbrėžimams.

Maišytuvai, turintys chromuotą arba bronzinę dangą, yra nesenstanti klasika.
Tačiau kodėl gi neišėjus iš savo komforto zonos ir nepasirinkus kiek ryškesnio
sprendimo – juodo maišytuvo?
Juodos spalvos akcentai, esantys vonios kambaryje, suteiks erdvei
modernumo bei stilingumo – daugelis, atnaujindami savo namus, to ir
siekia. Mūsų maišytuvų UNO (BK2) serija – matinė, juoda ir traukianti akį,
neatsiliekanti nuo populiariausių tendencijų. Ar Jūs pasiruošę suteikti
ryškesnių akcentų savo vonios kambariui?
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360⁰

UNO-20 (BK2)

Virtuvinis maišytuvas | N000661

UNO-10 (BK2)

Vonios maišytuvas | N100661

UNO-12 (BK2)

Dušo maišytuvas | N200661

UNO-18 (BK2)

Praustuvės maišytuvas | N800661

UNO-10 (BK2) (K)
Vonios maišytuvas su dušo
rinkiniu | N10D661

UNO-12 (BK2) (K)
Dušo maišytuvas su rinkiniu |
N20D661
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23

33.5

G 1/2"

DUŠO
PREKĖS

150 cm, PVC (360⁰) Con/Con, Black

PVC dušo žarna, juoda, 150 cm, Con/Con | 600064B

28

23

G 1/2"

22

Ø 100

232

LUNA (BK)

PRETO (BK)

Antikalkinė dušo galvutė su savaiminio
išsivalymo funkcija. 3 funkcijos. Diametras:
110 mm. Srovė: 11,5 l/min esant 3 Bar slėgiui

Antikalkinė dušo galvutė, kuri maišo
vandenį su oru. 1 funkcija. Diametras:
100 mm. Srovė: 9 l/min esant 3 Bar
slėgiui

Dušo galvutė | 622154B
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Dušo galvutė | 622080B

OLO

OLO ROUND 200 (S.S.)
Dušo galva | 622078

Nerūdijančio plieno dušo galva su savaiminio
išsivalymo funkcija. 1 funkcija. Diametras: 200 mm.
Srovė: 14 l/min esant 3 Bar slėgiui

Dušo galvos OLO – tai greitas ir patogus būdas
atnaujinti bet kokį dušo kolonos rinkinį ar potinkinę
sistemą. Stilingas, neabejotinai aukštos kokybės –
šis produktas tikrai vertas išskirtinio dėmesio.

OLO ROUND 250 (S.S.)

G1/2"
52

Dušo galva | 622079

200

Nerūdijančio plieno dušo galva su savaiminio
išsivalymo funkcija. 1 funkcija. Diametras: 250 mm.
Srovė: 14 l/min esant 3 Bar slėgiui

52

G1/2"

250

52

G1/2"

250

250

OLO SQUARE 250x250 (S.S.)
Dušo galva | 622077

Nerūdijančio plieno dušo galva su savaiminio
išsivalymo funkcija. 1 funkcija. Diametras: 250 mm.
Srovė: 14,5 l/min esant 3 Bar slėgiui
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PAAIŠKINIMAI
5 metų garantija.

Aeratorius Neoperl® užtikrina ilgalaikį, tylų ir
nepriekaištingą maišytuvo veikimą.

2 metų garantija.

Aeratorius SPIDER taupo vandenį ir energiją, reguliuoja
vandens srovę, lengva valyti ir pakeisti.

100 % testavimas – po surinkimo visi
maišytuvai yra 100 % testuojami.
Aukštos kokybės žalvaris su sumažintu kenksmingų
priemaišų kiekiu yra viena iš svarbiausių medžiagų
gamyboje.
Aukštos kokybės nerūdijantis plienas SS304.
Brilliant shine – visi mūsų maišytuvai turi patvarų
ir blizgų paviršių. Savo maišytuvams naudojame
kokybišką dengimo metodiką – jie ne tik spindi, bet
yra labiau atsparūs įbrėžimams, įlenkimams, kalkėms,
rūdims.
Lengvesnis rankenėlės judėjimas.

Easy Clean – kalkių nuosėdos lengvai nusivalo nuo
silikoninių purkštukų, užtikrinama vienoda vandens
srovė.
FLIESSER 60 cm PEX žarnos. Ilgesnės ir lankstesnės
žarnos palengvins prijungimą prie vandens tiekimo
net sunkiai prieinamose vietose. Atsparios bakterijoms,
chlorui, aukštai temperatūrai, korozijai. Be švino.
Patvarios – 10 metų garantija. 100 % higieniškos.
Maišytuvai yra komplektuojami su 40 cm pajungimo
žarnelėmis. Garantija – 5 metai.
Lanksti dušo žarna su specialia technologija,
apsaugančia nuo susilankstymo.
Nepersitempianti dušo žarna.

Vanduo maišomas su oru.
Keraminis ventilis CITEC, pagamintas Ispanijoje.
Sukimosi kampas 90⁰. Aukštos kokybės ventilis užtikrina
stabilų, ilgalaikį, tylų ir patikimą veikimą.
35 mm keraminė kasetė CITEC, pagaminta Ispanijoje.
Turi ribotuvą ir triukšmo slopintuvą. Kasetė užtrikrina
ilgalaikį ir nepriekaištingą veikimą.
Maišytuvas su 35 mm keramine kasete. Užtikrinamas
nepriekaištingas ir ilgalaikis veikimas.
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Anti Scratch – nebraižo paviršiaus.
Konusinis antgalis (Con) su 360⁰ besisukančia jungtimi.
Dušo galvutės funkcijos.
Maišytuvas X (K) – rinkyje: maišytuvas, dušo žarna, dušo galvutė ir
dušo galvutės laikiklis. Tik dušo ir vonios maišytuvams.

RUBINETA INTERNETE
Rubinetos internetinėje svetainėje www.rubineta.com galite rasti daug
naudingos informacijos net neišėję iš namų:
• Raskite visus produktus su specifikacijomis internetiniame kataloge;
• Atsisiųskite schemas, produktų nuotraukas, katalogus, brošiūras;
• Skaitykite įmonės naujienas;
• Gaukite aktualią informaciją apie civilinės atsakomybės draudimą ir
garantinius servisus;
• Raskite mūsų reprezentacinių biurų bei kolegų kontaktus.

Draugaukime socialiniuose
tinkluose:
RubinetaLT
rubineta_lt
Rubineta
Katalogas:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com

