OLI120 PLUS INBOUWRESERVOIR

OLI120 PLUS

- Geschikt voor alle staande
toiletten.
- Geschikt voor alle typen
wanden.

OLI120 PLUS
Simflex

-

-

Geschikt voor alle typen
wandtoiletten.
Geschikt voor massieve
wanden.

-

OLI120 PLUS
Sanitarblock

OLI120 PLUS
Free Standing Sanitarblock

Geschikt voor alle typen wandtoiletten.
Geschikt voor alle typen wanden.
Draagvermogen frame tot 400 KG getest

-

OLI was een pionier in de ontwikkeling van het dubbele spoelsysteem
twee decennia geleden, dus het maken van het waterbesparende
dubbele spoelsysteem is een standaard voor OLI.
We blijven onszelf onderscheiden door het aanbieden van
verschillende afwerkingen voor onze drukpanelen: keramiek, glas,
Soft Touch, RVS, mat- en gepolijst chroom. Verschillende stijlen, altijd
hetzelfde niveau van uitmuntendheid.

OLI120 Plus is verkrijgbaar met een
breed assortiment drukpanelen.

Hidroboost

Geschikt voor alle typen wandtoiletten.
Geschikt voor gipswanden.
Draagvermogen frame tot 400 KG getest
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Zwart soft touch
ABS
Polished Chrome
ABS

Grijs Soft Touch
ABS

OLI120 PLUS
De beste OLI technologie
geïntegreerd in een
inbouwreservoir met
afmetingen die zorgen
voor eenvoudige en snelle
installatie alsmede
een moeiteloos
onderhoud.

OLI120 Plus tilt kwaliteit naar een geheel nieuw niveau.
De combinatie van kennis en het uitdenken tot aan het laatste detail, zorgt ervoor
dat OLI zich een toonaangevende speler in de markt mag noemen.
Alle beste kenmerken uit de algehele ervaringen van gebruikers en installateurs
heeft OLI samengebracht in één product en zo is het OLI120 Plus inbouwreservoir
ontstaan. Met alle OLI-technologieën tezamen, zoals een dubbele spoeling,
het Azor Plus-instroommechaniek, het Hidroboost-systeem, is een prachtig
vooraanstaand product geboren. Daarnaast zorgt de gemakkelijke en snelle
montage en het moeiteloze onderhoud voor een groot voordeel in vergelijking met
andere inbouwreservoirs.

Totale toegang tot het
binnenwerk
- Eenvoudiger onderhoud vanwege een
transparante beschermingsplaat met
ngebouwde hefbomen
- Verwijderbare hoekstopkraan

Fast-Fit systeem

EENVOUDIG ONDERHOUD

OLI120 PLUS

- Duurzaam en stand alone-systeem
- Gebruikt de energie van het bewegende water
om elektriciteit te genereren waarmee het
elektronische spoelsysteem wordt geactiveerd.
- Hoeft niet voorzien te worden van batterijen of
aangesloten te worden op het elektriciteitsnet

Verstelbare afvoer
Azor Plus-instroommechaniek
SAVING/DAY

- Waterbesparend instroommechaniek,
door middel van het vertraagd hervulsysteem
- Hoogwaardig geruisarm mechaniek, Klasse 1 NF
gecertificeerd
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- Dubbele spoeling ingesteld op 6/3 liter.
- Verstelbare spoelvolumes: 4/2, 6/3 of 7/3 liter
- Silicone afsluitrubber

1000

1150

120

Uitstroommechaniek
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- In hoogte verstelbaar
- Zeer sterk frame, getest tot
400kg draagvermogen
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WATERBESPAREND

- Gemakkelijke diepteverstelling van de
afvoerbocht
- Zorgt voor een flexibele installatie
- Gepatenteerd systeem

0-200

TIJDBESPARENDE INSTALLATIE

- Inclusief muurbevestigings-systeem
- Vereenvoudigt het bevestigen van het
frame aan de wand
- Maakt een snelle en nauwkeurige
afstelling van het frame mogelijk
- Gepatenteerd systeem

INNOVATIE

Hidroboost

