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De MBP 150/50 combinatie Nooddouche /
Veiligheidsdouche
inclusief
Oogdouche
/
Gezichtsdouche geschikt voor binnenopstelling
MBP 150/50
MBP 150/50
en vloermontage. Deze uitvoering is geheel
Wandmodel
Wandmodel
uitgevoerd in kunststof en heeft een uitwendig
63 mm / inwendig 53 mm standpijp met een 1
¼” BSP uitwendig water aansluiting en vloer
montageplaat en is gecombineerd met de MB
50 Oog douche en Gezichts douche met een
slagvast
“onbreekbaar”
bak
en
een
scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze
MBP 150/50
deksel is tevens gelijk de bediening van de
met
oogdouche (naar voren kantelen en het water
voetpedaalrooster
begint direct te stromen). Indien de deksel weer
(klein model)
gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch.
Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche
uiteraard schoon en hygiënisch. Op de
opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Ook bij de oogdouche zijn alle onderdelen (dus ook
afsluiters, perlators, afvoer, etc.) van kunststof.
De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek volle kegel 60°
en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan
de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. De bediening van de
lichaamsdouche geschiedt standaard met behulp van een bedieningshendel halverwege de douche.
Anderzijds kan men er optioneel voor kiezen de lichaamsdouche te voorzien van een trekhendel. De
oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze
plensdouche perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig
aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er een
“flow” regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. Optioneel draint de oogdouche
automatisch na gebruik leeg. Minimale waterdruk: 2 bar.

Klik op de blauwe knop om een uniek interactief 3d-model te bekijken van de MB 150 serie. Hiermee kunt u
360 graden de MB 150 serie en de belangrijkste productopties bekijken. Wij hebben tevens andere
modellen in 3d-weergave.
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