JAUNUMI 2020

RUBINETA – lielākais jaucējkrānu un to aksesuāru ražotājs
Baltijas valstīs. Tirgū kopš 1999.gada, zināms ne tikai Lietuvā, bet
arī daudzās Eiropas un NVS valstīs.
Uzņēmuma RUBINETA ražošanas sortiments ietver plašu
jaucējkrānu, kā arī saistītās santehnikas aprīkojuma klāstu, kuru
ražošanā maksimāla uzmanība tiek veltīta ražotās produkcijas
kvalitātei un pastāvīgai pilnveidošanai. Mūsu izstrādājumi
izceļas ar nevainojamu kvalitāti, mūsdienīgu dizainu, vadošām
tehnoloģijām un augstu apkalpošanas līmeni.

Vai zināt, ka tikai 3% no visa ūdens ir saldūdens un tikai 1% ir piemērots dzeršanai?
Klimata pārmaiņu ekstremālās sekas radīs arvien negatīvāku ietekmi uz mūsu planētu,
piemēram, spēcīgi plūdi vai ilgstošs sausums. Dabas resursu un ūdens ekonomija ir
ārkārtīgi svarīga – veiksim kopā svarīgus pasākumus, lai ietaupītu 1% tīrā ūdens!

RUBINETA IR PAR DABAS RESURSU TAUPĪŠANU
Ūdens procedūru laikā bieži vien tiek izlietots vairāk ūdens, nekā ir nepieciešams.
RUBINETA produkti ir izstrādāti tā, lai funkcionētu, nekaitējot apkārtējai videi, produkta
visa dzīves cikla garumā. Bez kontakta jaucējkrāni, ūdens taupošie aeratori katrā mūsu
jaucējkrānā, ūdens taupošie aksesuāri – šie un citi mūsu produkti rada iespēju racionāli
izmantot mūsu planētas ūdens resursus.
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Uzņēmuma RUBINETA galvenais
uzdevums un mērķis ir izveidot produktu,
kas maksimāli apmierina patērētāja
pieprasījumu, tātad atbilst visām
iespējamajām viņa vajadzībām, ieskaitot
ne tikai fiziskās, bet arī estētiskās un pat
emocionālās.

Arvien lielāks pircēju skaits sadzīvē un interjerā
vēlas redzēt funkcionalitātes ziņā sarežģītākus
un inovatīvākus jaucējkrānus. Skaidri saskatāmas
komponentu kombinēšanas tendences. Silikona
( jaucējkrānu snīpju un citu detaļu elastīguma
nodrošināšana), plastmasas izmantošana. Pieprasīti
ir jaucējkrāni ar papildus funkcijām, piemēram,
jaucējkrāni ar kanāliem dzeramajam ūdenim.
Jaucējkrānu nestandarta krāsu gammu un formas
diktē virtuves, vannas istabu mēbeļu un keramikas
tendences.
Pircēji arvien drošāk izvēlas “profesionālus”
jaucējkrānus savai sadzīvei un interjeram. Pie
tādiem var attiecināt slēptās montāžas jaucējkrānus
un aksesuārus, termostatiskos jaucējkrānus ar
lielu funkciju skaitu un regulēšanas iespējām, bez
kontakta jaucējkrānus.
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“20 gadu garumā mēs cītīgi sekojam līdzi attīstības
tendencēm santehnikas pasaulē, bet īpaši jaucējkrānu
un to aksesuāru ražošanā.
Tendenču pārmaiņas iemiesojas mūsu sortimenta
produkcijā – tas arī ir galvenais uzņēmuma sortimenta
veidošanas un attīstības nodaļas uzdevums”,– saka
nodaļas vadītāja Laima.
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ULTRA
360⁰

1.

2.

ULTRA-32

Virtuves jaucējkrāns | U32008

Tiem, kas rūpējas par savu veselību un tajā pašā laikā nevēlas
apgrūtināt interjeru un sadzīvi ar daudziem papildus mezgliem,
piedāvājam 2 vienā. Jaucējkrāns ULTRA-32 aizvietos jums
standarta jaucējkrānu virtuvei, kurā ir speciāls kanāls filtrētam
dzeramajam ūdenim.

1. Rokturis ar keramisku krānu-buksi 90⁰
dzeramajam ūdenim Citec;
2. Rokturis ar keramisku kārtridžu ūdens
regulēšanai 35 mm Citec.

245

90

147

70

~118

~560

48

max. 40

• Ražots no augstākās kvalitātes misiņa un ekspluatācijā drošiem
komponentiem;
• Unikāls aerators Neoperl ar diferencētu ūdens padevi;
• Komplektēts ar papildus cauruli ar pārejas savienojumu
pievienojumam pie filtra. Diametrs 6,6 mm;
• Jaucējkrānu ir ērti uzstādīt uz jebkurām virsmām.

364

185

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

FILTERS
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FLEXY UNIVERSAL
Nekad vēl nav bijis tik vienkārši atjaunot Jūsu virtuvi! Pietiek tikai nomainīt
snīpi!

Jaunums - RUBINETA snīpji FLEXY UNIVERSAL. Snīpi ir vienkārši uzstādīt, tas
ir aprīkots ar īpaši kvalitatīvu aeratoru Neoperl. Universālie snīpji FLEXY –
vienkāršs un ātrs veids kā piešķirt Jūsu virtuvei jaunus toņus!*
*Pirms pirkuma pārliecinieties, ka Jūsu jaucējkrāna korpusa vītne ir ¾”.
Snīpja priekšrocības:
• Elastīgums un ērtība ekspluatācijā;
• Higiēniskums;
• Drošums (testēts, saliecot 150 000 reizes).

FLEXY (GR)

Universālais snīpis |
633345B

FLEXY (BK)

Universālais snīpis |
633342B

FLEXY (RD)

~285

Universālais snīpis |
633344B
~145

~170

G3/4"
18,5 0.2

min. 13.5

G3/4"

FLEXY (WT)

Universālais snīpis |
633341B

FLEXY (GY)

Universālais snīpis |
633343B
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TORINO
360⁰

TORINO-1F

Slēptās montāžas jaucējkrāns
izlietnei | PM0009

Torino BK
renderis

360⁰

80

80

60

TORINO-1F (BK)

83

Slēptās montāžas jaucējkrāns
izlietnei | PM0010
120

210

80

237

120

210

42
26

10

8

127

45-50

VISS IR PĀRDOMĀTS:
• Vienkārša uzstādīšana, pateicoties komplektā esošai montāžas
plāksnei, noņemamam snīpim un rokturim;
• Maksimāla ērtība lietošanā – 182 mm garš 360° pagriežams snīpis;
• Garantija pārklājumam 5 gadi.
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83

42
26

127

45-50

80

60

Jaunās TORINO kolekcijas stilīgie, izsmalcinātie un drošie slēptās
montāžas jaucējkrāni izlietnei piešķirs jūsu vannas istabai
mūsdienīgu greznuma akcentu jūgendstilā.
Sienas montāža ļaus radīt plašākas telpas iespaidu par jūsu vannas
istabu. Izvēlieties savu krāsu: matēti melna vai klasiskais hroms. Izcili
kvalitatīvās komponentes nodrošinās nevainojamu jaucējkrāna
darbību.

ULTRA
SWIVEL

Jaunie ULTRA jaucējkrānu modeļi ir kompakti, atšķiras ar
principiāli jaunu tehnisku risinājumu.

1.
90⁰

• Jaucējkrāna snīpis ērti pagriežas par 90°;
• Snīpis darbojas kā pārslēdzējs, pagriežot kuru Jūs
varēsiet pārslēgt ūdens plūsmu dušai;
• Modeļa īpatnību dēļ jaucējkrānu var izmantot gan
vannā, gan dušas kabīnē!

G1/2"

75

64

G1/2"

63

1. Ūdens tek caur dušu;
2. Ūdens tek caur jaucējkrāna snīpi.

98

78

2.

150 20

270

60

90°

ULTRA-10 (SW)

Sienas jaucējkrāns vannai / dušai |
U10P08

ULTRA-10 (SW) (K)
98
196

Sienas jaucējkrāns vannai / dušai ar
komplektu dušai | U1KP08
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ELMA
360⁰
180

247

267

75

54
~570

max. 40

52

G1/2(*G3/8)

ELMA-33

Virtuves jaucējkrāns | EL30008

102

97

154

Sērija ELMA ideāli piemērota tiem, kuri meklē
klasiskā stila jaucējkrānus. Ovālas formas un
mūsdienīga komplektācija ļauj pielāgot kolekciju
jebkuram interjeram. Vienkāršums izmantošanā,
drošums ekspluatācijā – viss, kas ir nepieciešams
jaucējkrānā.

~535

max. 40

75

43

G1/2(*G3/8)

ELMA-18

Jaucējkrāns izlietnei | EL80008
10

100
65
G1/2"

G1/2"
160

150 20

115

ELMA-10

ELMA-10 (K)

Sienas jaucējkrāns vannai |
EL10008

Sienas jaucējkrāns vannai ar
komplektu dušai | EL10K08

120

126

65

73

G1/2"

60

300

150 20

54

ELMA-12/C (K)

Sienas dušas jaucējkrāns ar garu snīpi
un komplektu dušai | EL2CK08

G1/2"

93

47

G1/2"

65

368

150 20

49

ELMA-12

Sienas dušas jaucējkrāns |
EL20008

ELMA-12 (K)
126

Sienas dušas jaucējkrāns ar
komplektu dušai | EL20K08
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180

132

360⁰

168

247

267

80

107

112

Virtuves jaucējkrāns | D30008

Jaucējkrāns izlietnei |
D80008

G1/2"

65

105

G1/2(*G3/8)

120

G1/2"

150 20

176

DELI-10

DELI-10 (K)

Sienas jaucējkrāns vannai |
D10008

Sienas jaucējkrāns vannai ar
komplektu dušai | D10K08

132

70
90

G1/2"

102

163

120

1. Ūdens tek caur
jaucējkrāna snīpi;
2. Ūdens tek caur
dušu.

G1/2"

65

60

63

90⁰

1.

150 20

°

90

2.

DELI-10 (SW) (K)

DELI-10 (SW)

Sienas jaucējkrāns vannai / dušai | D10P08
12

60

120

Sienas jaucējkrāns vannai / dušai
ar komplektu dušai | D1PK08

~530

DELI-18

DELI-33

68
max. 40

54

43

~570

max. 40

52

G1/2(*G3/8)

DELI
DELI kolekcijas jaucējkrāniem ir universāls, kā arī interesants
dizains un nevainojama kvalitāte – ideāls risinājums visiem.
Šī sērija piedāvā plašu jaucējkrānu klāstu – izveidojiet stilīgu
interjeru.

G1/2"

65

DELI-12

48

G1/2"

100

G1/2"

45

65

G1/2"

150 20

48

100

45

Sienas dušas jaucējkrāns
| D20008

150 20

139

139

DELI-12 (K)

Sienas dušas jaucējkrāns
ar komplektu dušai |
D20K08
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UNO
BLACK
Jaucējkrāniem UNO (BK2)
ir dekoratīvs galvanisks
pārklājums. Izturīgie
galvanisko pārklājumu
slāņi palielina produkcijas
kalpošanas termiņu,
pateicoties nodilumizturībai,
pretkorozijas un antifrikcijas
īpašībām.

Vēl nesen ļoti pieprasīti bija jaucējkrāni ar hroma pārklājumu vai bronzas
krāsas pārklājumu. Kamdēļ gan nepaskatīties ārpus standarta rāmjiem un
neizvēlēties spilgtākus risinājumus?
Melnā krāsa kļūst arvien populārāka kā dizaina akcents. Vannas istaba nav
izņēmums. Drosmīgie stilīgo akcentu cienītāji izvēlas melnu krāsu! UNO (BK2)
jaucējkrānu sērija, kas ir izveidota matētā melnā krāsā, ir tieši šādu pircēju
uzmanības cienīga. Vai esat gatavi uzdrošināties spilgtam akcentam jūsu
vannas istabā?
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360⁰

UNO-20 (BK2)

Virtuves jaucējkrāns | N000661

UNO-10 (BK2)

Sienas jaucējkrāns vannai | N100661

UNO-12 (BK2)

Sienas jaucējkrāns dušai | N200661

UNO-18 (BK2)

Jaucējkrāns izlietnei | N800661

UNO-10 (BK2) (K)
Sienas jaucējkrāns vannai ar
komplektu dušai | N10D661

UNO-12 (BK2) (K)
Sienas jaucējkrāns dušai ar
komplektu dušai | N20D661
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Dušas šļūtene no PVC, melna, 150 cm, Con/Con | 600064B

23

33.5

G 1/2"

DUŠAS
PROGRAMMA

150 cm, PVC (360⁰) Con/Con, Black

28

23

G 1/2"

22

Ø 100

232

LUNA (BK)

PRETO (BK)

Pretapkaļķošanās rokas duša ar
pašattīrīšanās funkciju. 3 funkcijas.
Diametrs 110 mm. Ūdens patēriņš:
11,5 l/min pie spiediena 3 Bar

Pretapkaļķošanās rokas duša ar gaisa
un ūdens sajaukšanas funkciju.
1 funkcija. Diametrs 100 mm. Ūdens
patēriņš 9 l/min pie spiediena 3 Bar

Rokas duša | 622154B

16

Rokas duša | 622080B

OLO

OLO ROUND 200 (S.S.)
Augšējā duša | 622078

Augšējā duša no nerūsējošā tērauda, ar pašattīrīšanās
funkciju. 1 funkcija. Diametrs 200 mm. Ūdens patēriņš
14 l/min pie spiediena 3 Bar

Augšējā duša OLO no nerūsējošā tērauda – īpašas
uzmanības cienīga produkcija. To novērtēs labas
gaumes īpašnieki, stila cienītāji, augstas sadzīves
kvalitātes un bezkompromisa komforta piekritēji.

OLO ROUND 250 (S.S.)

G1/2"
52

Augšējā duša | 622079

200

Augšējā duša no nerūsējošā tērauda, ar pašattīrīšanās
funkciju. 1 funkcija. Diametrs 250 mm. Ūdens patēriņš
14 l/min pie spiediena 3 Bar

52

G1/2"

250

52

G1/2"

250

250

OLO SQUARE 250x250 (S.S.)
Augšējā duša | 622077

Augšējā duša no nerūsējošā tērauda, ar pašattīrīšanās
funkciju. 1 funkcija. Diametrs 250 mm. Ūdens patēriņš
14,5 l/min pie spiediena 3 Bar
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NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
Garantija 5 gadi.

Aerators Neoperl® – garantē ilglaicīgu, klusu un
nevainojamu jaucējkrāna darbību.

Garantija 2 gadi.

Aerators SPIDER – ietaupa ūdens un enerģijas patēriņu,
regulē ūdens plūsmu, viegli tīrāms un maināms.

100% testēšana – pēc salikšanas mūsu
jaucējkrāni tiek 100% testēti.
Augstas kvalitātes misiņš – ar samazinātu kaitīgo
piemaisījumu saturu – viena no svarīgākajām materiālu
sastāvdaļām.
Augstas kvalitātes SS304 markas nerūsējošais
tērauds.
Spoguļspīdums – visiem jaucējkrāniem ir izturīga
un spīdīga virsma. Mēs izmantojam izturīgāku
pārklājuma slāni, jaucējkrānu spīdumam un ilggadīgai
izmantošanai, kas ir izturīgāks pret skrāpējumiem,
iespiedumiem, kaļķa kārtiņu, rūsu.

Vācu ražotāja Fliesser 60 cm PEX šļūtenes. Elastīgas,
kas ļoti atvieglo jaucējkrāna uzstādīšanu. Izturīgas pret
baktērijām, hloru, augstu temperatūru, koroziju. Nesatur
svinu, 100% higiēniskas. Ilgizturīgas – garantija ir 10 gadi.
Šļūtenes – jaucējkrāni tiek komplektēti ar 40 cm garām
pieslēguma šļūtenēm. Garantija 5 gadi.
Elastīga dušas šļūtene, aprīkota ar speciālu sistēmu pret
lūzumiem un pārlocījumiem.

Atvieglota roktura kustība.

Dušas šļūtene ir izturīga pret izstiepšanu.

Sajauc ūdeni ar gaisu.

Anti Scratch – neskrāpē virsmu.

Spāņu ražotāja Citec keramiskais krāns-bukse.
Pagriešanās leņķis 90⁰. Augstas kvalitātes krāns-bukse
nodrošina ilgizturīgu un nevainojamu jaucējkrāna
darbību.

Konusa uzgrieznis (Con) ar pagriežamu šarnīru 360⁰.

Spāņu ražotāja Citec keramiskais kārtridžs 35 mm
ar ierobežotāju un trokšņu samazināšanas sistēmu.
Kārtridžs garantē ilglaicīgu un nevainojamu jaucējkrāna
darbību.
Kārtridžs 35 mm – jaucējkrāns tiek piegādāts
komplektā ar keramisku kārtridžu 35 mm, kas garantē
ilgstošu un nevainojamu jaucējkrāna darbību.
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Easy Clean – Augšējās dušas / rokas duša silikona
sprauslas ir viegli attīrāmas no kaļķa kārtiņas un
nodrošina ūdens plūsmas vienmērīgumu.

Dušas galvas funkciju veidi.

Jaucējkrāns X (K) – komplektācija: jaucējkrāns, dušas šļūtene, dušas
un dušas galvas turētājs. Dušas un vannas jaucējkrāniem.

RUBINETA ONLINE
Iepazīties ar Rubineta produkciju varat vienkārši savā birojā vai mājās pēc
adreses www.rubineta.com
ŠEIT JŪS VARAT:
• Atrast visus mūsu produktus ar specifikācijām on-line katalogā;
• Ielādēt tehniskos rasējumus, produkcijas fotogrāfijas, katalogus un brošūras;
• Iepazīties ar mūsu uzņēmuma ziņām;
• Atrast nepieciešamo informāciju par civilās atbildības apdrošināšanu un
garantijas pakalpojumiem;
• Saņemt mūsu pārstāvniecību kontaktus.

Sazinieties ar mums mūsu
mājaslapās sociālajos tīklos:
RubinetaLT
rubineta_lt
Rubineta
Pilns preču katalogs:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com

