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KWC ISLA

Volledige 
perfectie



Voor sommige mensen is design het belangrijkste, voor 
andere juist het gebruiksgemak of de kwaliteit. Voor 
diegene die simpelweg geen concessies willen doen op 
geen van deze zaken is KWC ISLA ontworpen. Elegant,  
functioneel en precisie tot in het kleinste detail.

Goed gevormd
Het dagelijks leven is nu nog leuker en handiger: het design van de draaibare uitloop en 
hendel zijn perfect op elkaar afgestemd. Het bereik van de draaibare uitloop maakt het 
werken met KWC ISLA nog eenvoudiger.



KWC ISLAFuncties

turn and clean (tac) 
turn and clean (tac) zegt alles: draaien, 
reinigen, klaar. De zeef kan in een 
handomdraai van de handdouche wor-
den verwijderd en snel en gemakkelijk 
worden schoongemaakt.

jetclean 
Dankzij de elastische douchezeef heeft 
u minder reinigingswerk aan de zeef.
Terwijl het water loopt, zetten de conische 
gaten uit waardoor kalkresten van het 
zeefoppervlak loskomen. Wanneer 
de waterstroom wordt gestopt, worden 
de gaten automatisch weer kleiner.

touchcontrol 
Door de geïsoleerde heetwatertoevoer
wordt de handdouche wel warm,
maar kan nooit heet worden.

Prececisie 
De speciaal geplaatste pinnen zorgen
ervoor dat de uittrekbare uitloop of
handdouche altijd in de juiste positie 
is geplaatst.

twistsafe 
Het verbindingsstuk tussen de uittrek-
bare handdouche of uitloop en de slang 
voorkomt dat de slang gedraaid of in 
de knoop kan raken en vergemakkelijkt 
het spoelwerk.

Twee opties 
Een druk op de knop is genoeg om te
wisselen van volle Neoperl® straal naar
fijne douche straal.    



KWC ISLAAssortimentsoverzicht

Mengkraan
–  Draaibare uitloop 160°

10.371.023.000FL chroom
A 225

Mengkraan
– Uittrekbare handdouche met 
 KWC jetclean 
 – Automatische reset van omsteller
– Slangdoorvoer, draaibaar 95° 

10.371.033.000FL chroom
A 225

Het assortiment, de modellen en technische details kunnen worden 
gewijzigd. Afmetingen zijn in mm aangegeven.
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