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Steintec: Rozszerzenie linii produktów w 2017 roku

Arsenał hydraulika
Steintec to linia innowacyjnych rozwiązań podtynkowych dla określonego asortymentu
armatury, oraz odpowiednich narzędzi i akcesoriów, produkowanych przez firmę Steinberg.
Teraz Steinberg rozbudowuje swój katalog produktów tak, aby jeszcze bardziej ułatwić
wykonywanie codziennej pracy przez instalatorów.
Wprowadzeniu na rynek nowej serii Steintec jesienią 2016 roku towarzyszyła kampania Prawdziwy
Rzemieślnik, która promowała nowe produkty i jednocześnie budowała wizerunek kompetentnego i
poświęconego swej pracy specjalisty. Kampania miała na celu poprawienie autowizerunku oraz
reputacji wśród klientów i w samej branży. Dodatkowym celem było wzmocnienie marki Steinberg,
jako niezawodnego partnera w zakresie dostarczania innowacyjnych technologii w branży sanitarnej.
Nowe produkty są zgodne z tą strategią, zapewniając fachowcom większy arsenał, kompatybilny z
wieloma rozwiązaniami z firmy Steinberg:



Nowa uniwersalna konstrukcja podtynkowa 010 4140 dla termostatów z dwudrożnym
przełącznikiem wypływu wody jest kompatybilna z pięcioma nowymi wzorami Steinberg
łączącymi różne serie produktów: 250 4133, 230 4133, 160 4133, 10 4133 1, 100 4133.
Element podtynkowy 010 1800 zmodyfikowano w taki sposób, aby był kompatybilny z nowym
zestawem wykończeniowym 160 2260. Zestaw dostarczany jest razem ze słuchawką oraz z
zintegrowanym elementem do podłączenia natrysku i jest kompatybilny z bateriami
jednouchwytowymi serii 135, 160 i 240.

Pozostałe zalety nowych konstrukcji podtynkowych 010 4140 i 010 1800 także robią wrażenie,
ułatwiając fachowcom z branży sanitarnej podjęcie decyzji na korzyść kompletnych systemów
Steintec:











Solidna, wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego z tylną powierzchnią wykonaną ze
stali nierdzewnej i zabezpieczającej zaślepki
konstrukcja podtynkowa jest w całości wykonana z mosiądzu
produkty są wstępnie zmontowane i przeszły próby odbioru technicznego w fabryce, umożliwiając
szybką instalację
całkowicie wodoszczelne
łatwy i bezpieczny montaż dzięki zastosowaniu wielu punktów mocowania, zarówno w przypadku
instalacji w ściance instalacyjnej, jak i w suchym tynku
łatwe poziomowanie dzięki zapewnieniu dużych powierzchni, na których można oprzeć
poziomnicę
wstępnie zamontowany wkład wysokiej jakości
dźwiękochłonna mata zapewnia izolację akustyczną
produkty są kompatybilne z wieloma systemami podtynkowymi z jednolitymi standardowymi
połączeniami ½”
wszystkie najważniejsze specyfikacje znajdują się na obudowie

Cała seria produktów linii Steintec obejmuje różne konstrukcje podtynkowe dla baterii umywalkowych,
wannowych i natryskowych, a także stelaże i konstrukcje podtynkowe dla wolnostojących baterii
wannowych. Więcej informacji na temat Steintec i naszych linii produktów można uzyskać kontaktując
się z naszym działem prasowym lub odwiedzając naszą stronę internetową.

