
Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring 

MORA ONE dusjbatteri
Mora One er en serie blandebatterier som på en stilfull og

elegant måte forteller om brukervennlighet, skjønnhet og

holdbarhet. Mora One henter inspirasjon fra Mora Armatur sin

90-årige historie, men er designet for et moderne hjem.

Thomas Sandell, arkitekt og designer, har designet Mora One,

den er blant annet inspirert av den klassiske gårdspumpen.

Mora One har i likhet med gårdspumpen et konisk kropp og

skarpe overganger til de flate overflater. Mora One har

avanserte og utprøvd teknologi. Blandebatteriene bidrar til en

mer bærekraftig verden ved å spare så mye vann og energi

som mulig uten at det går ut over komforten.

Art.no.: 261100 NRF-nummer: 4290342

Utførende: Krom

• Trykkbalansert termostat

• Sperreknapp 38°C

• Eco mengdeknapp

• Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
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PRODUKTBESKRIVNING

MORA ONE dusjbatteri Mora One er en serie blandebatterier som på en stilfull og

elegant måte forteller om brukervennlighet, skjønnhet og

holdbarhet. Mora One henter inspirasjon fra Mora Armatur

sin 90-årige historie, men er designet for et moderne hjem.

Thomas Sandell, arkitekt og designer, har designet Mora

One, den er blant annet inspirert av den klassiske

gårdspumpen. Mora One har i likhet med gårdspumpen et

konisk kropp og skarpe overganger til de flate overflater.

Mora One har avanserte og utprøvd teknologi.

Blandebatteriene bidrar til en mer bærekraftig verden ved å

spare så mye vann og energi som mulig uten at det går ut

over komforten.

Art.no.: 261100 NRF-nummer: 4290342

Reservedelsliste

NR. ART. NO. NRF-NUMMER BESKRIVELSE

1 409553.AE 4290628 Avst.ratt, komplett, krom

2 707977.AE Keramisk kranoverdel, reversibelt

3 409355.AE 4294134 Reguleringsinnmat inkl. verktøy

4 409554.AE 4290629 Temp.ratt, komplett, krom

5 409556 4290631 Utløpstut, krom

6 209559.AE Sperrering for termostatratt

7 707900.AE Stoppring for mengderatt

8 707901.AE Stoppring for mengderatt reversibelt

9 409566.AE Strålesamler M24 utv., 20–24 l/min ved 3 bar

10 409659.AE Ansatsnippel M18x1-G1/2 (Dusjbatteri)

11 209519.AE 4294292 O-ringsett til tutnippel

12 891096.AE 4294142 Serviceverktøy
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