
AstralPool é uma marca de:

ANGEL SOLAR

O novo Angel Solar é um chuveiro sustentável 
com um depósito integrado de 30 litros que 
armazena a água quente. Com um design 
sóbrio é o elemento ideal para colocar na zona 
circundante de qualquer piscina.  Ref. 56932
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CHUVEIROS
Nova gama 2013

100% design e 
sustentabilidade

Ampla gama de chuveiros 
para complementar o espaço 
exterior da sua piscina.
Nova geração de chuveiros: 
Perfeito equilíbrio entre design 
e sustentabilidade.



ANGEL

IGUAZU

IGUAZU SOLAR

A aposta num design sóbrio e na alta
qualidade de fabrico fazem deste modelo
uma excelente escolha como complemento
para qualquer tipo de piscina. Ref. 52717

Neste novo modelo de design exclusivo unimos a qualidade com a funcio-
nalidade para torná-lo pioneiro em relação a todos os outros. Destaca-se no 
seu alto desempenho o efeito de nebulização, que permite uma cobertura 
uniforme, posicionada a vários níveis com uma refrescante nuvem de água 
pulverizada independente do mecanismo de duche superior. Ref. 53874

Na versão solar do chuveiro Iguazu a alta qualidade, o design e 
funcionalidade unem-se com a sustentabilidade. O novo chuveiro tem 
um depósito com capacidade para 25 litros que armazena água quente, 
proporcionando poupança energética. Contem 2 jets frontais e um aspersor 
central de grande formato com funções de hidromassagem. Ref. 56933

ANGEL

Versão com torneira lavapiés.  
Ref. 52718

NIAGARA SOLAR
O Niagara Solar é um claro exemplo de equilíbrio entre design 
avançado e sustentabilidade. O Niagara Solar aproveita a energia 
solar para aquecer a água graças ao seu depósito acumulador de água 
perfeitamente integrado na estrutura principal do chuveiro.  
Ref. 53873

NIAGARA

Este modelo traduz-se numa opção interessante para quem procura o
equilíbrio entre um design inovador, linhas direitas e alta qualidade.
Par além disso este modelo oferece a opção de ser fornecido com um 
sistema que funciona através de energia solar. Ref. 53872


