
Használati és kezelési útmutató 

Rugalmas kifolyó vízcsaphoz 

A 360 fokban szabadon hajlítható Turbo Flex 360 kétféleképpen képes vizet ereszteni: központilag és szórt 
sugárban. Csak húzza meg a váltáshoz, és élvezze a zöldség-gyümölcs könnyebb öblítését, a nagy edények 
alaposabb elmosását, a magas vázák könnyebb megtöltését, a kényelmes hajmosást, vagy akár a mosogatóból, 
mosdókagylóból kivezetett vizet!  A flexibilis csap felszerelése egyszerű, nem igényel szerszámokat. A legtöbb 
csappal kompatibilis, így most egy mozdulattal meghosszabbíthatja a régi, elavult darabot! 

 
 
Návod k použití – Rugalmas kifolyó vízcsaphoz 

Ohebná výtoková trubice pro vodovodní kohoutek 
 
Turbo Flex 360 lze libovolně ohýbat o 360 stupňů a stříkat vodu dvěma způsoby: centrálně a proudem. Stačí 
zatáhnout za přepínač a můžete si užívat snadnější oplachování ovoce a zeleniny, důkladnější mytí velkých hrnců, 
snadnější plnění vysokých váz, pohodlné mytí vlasů nebo dokonce vypouštění vody z dřezu či umyvadla!  Flexibilní 
kohoutek se snadno instaluje, není třeba žádné nářadí. Je kompatibilní s většinou vodovodních baterií, takže nyní 
můžete jedním snadným pohybem rozšířit starý, zastaralý kus! 
 

 

 

Návod na použitie a ošetrovanie  

Flexibilný predlžovač kohútika  

Turbo Flex 360 sa voľne otáča o 360 stupňov, ponúka dva spôsoby nastavenia vodného prúdu: plný alebo 
rozptýlený prúd. Len potiahnite k prepnutiu a užívajte si jednoduché oplachovanie zelenín a ovocia, dôkladnejšie 
umývanie veľkých nádob, jednoduchšie naplnenie vysokých váz, pohodlnejšie umývanie vlasov, alebo vypúšťanie 
vody z drezu alebo umývadla! Montáž flexibilného kohútika je jednoduchý, nevyžaduje si používanie náradia. Je 
kompatibilná z väčšinou kohútikov, a tak jedným pohybom môžete predĺžiť starý, zastaraný kus! 

 

 
  



26373 Prelungitor flexibil pentru robinetul de apă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tub prelungitor cu 2 jeturi 

 

 Tubul flexibil facilitează clătitul vaselor și spălarea alimentelor 

 2 jeturi de presiune: unul mai puternic cu radiaţie centrală, unul „împrăştiat”  

 Poate fi instalat fără a folosi ustensile, compatibil cu majoritatea tipurilor de robinet 

 

Turbo Flex cu flexibilitate 360°, două jeturi de presiune: unul mai puternic cu radiaţie centrală, unul „împrăştiat” 

ideal pentru spălat fructe/legume sau clătit vase mai mari, farfurii, umplerea uşoară a vazelor înalte, spălarea 

comodă a părului şi chiar pentru spălarea chiuvetelor. Poate fi montat atât la robinetul din baie, cât şi la cel din 

bucătărie. Tubul flexibil este ușor de instalat și nu necesită unelte. Este compatibil cu majoritatea tipurilor de 

robinet 

Cu o singură mişcare vă puteţi prelungi robinetul vechi. 

 

CONŢINUT COLET 

1 x Prelungitor flexibil pentru robinetul de apă 

DATE TEHNICE 

Flexibilitate 360°,  

2 jeturi de presiune: unul mai puternic cu radiaţie centrală, unul „împrăştiat” 

Este compatibil cu majoritatea tipurilor de robinet  

 
 


