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DIAMOND  |  ekologiczna armatura Rodos

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych  |  Baterie

❚❚ O firmie
Diamond to jeden z wiodących producentów systemów grzewczych 
i sanitarnych, który od czasu założenia w 1992 roku cieszy się zaufa-
niem klientów. Firma nieustannie się rozwija, umacniając w swojej 
branży status stabilnego i prężnie działającego przedsiębiorstwa. 
Priorytetem spółki jest produkcja oraz sprzedaż grzejników i armatury 
instalacyjnej, sygnowanych własną marką. Asortyment obejmuje wyroby 
wyprodukowane w Polsce i partnerskich fabrykach zlokalizowanych 
w kilku innych państwach Europy. Diamond dba o najwyższą jakość,  
niezawodność, komfort i ergonomię dostarczanych produktów – wszyst-
kie poddawane są surowym procedurom kontroli jakości i mają nie-
zbędne atesty. Rozbudowana sieć sprzedaży pozwala na dystrybucję 
wyrobów na terenie Polski oraz eksport do międzynarodowych kontra-
hentów w wielu krajach świata.

❚❚ Oferta
Rodos – linia armatury zaprojektowana z myślą o szczególnie wymaga-
jących klientach, ceniących wysoką jakość wykonania i funkcjonalność, 
poszukujących rozwiązań ekologicznych i oryginalnego designu.
Baterie wyprodukowane są z wysokiej jakości materiałów, z zachowaniem 
najwyższych norm jakości i sprawdzonych rozwiązań technologicznych. 
Dzięki nowoczesnej głowicy ceramicznej oraz ekonomicznemu perlatorowi 
napowietrzającemu możliwa jest redukcja zużycia wody nawet do 50%. 
Każda bateria umywalkowa stojąca oraz bidetowa wyposażona jest w nowo-
czesny korek automatyczny click-clack. Płynna regulacja temperatury i prze-
pływu oraz 3 stopnie graniczne zapewniają ekonomiczne, funkcjonalne 
i komfortowe użytkowanie. Armaturę cechuje duża odporność na uszkodze-
nia mechaniczne. Wyroby poddawane są rygorystycznym testom kontroli 
jakości, gwarantującym perfekcję wykonania, trwałość oraz niezawodność 
i komfort w użytkowaniu na długie lata.
W skład linii Rodos wchodzi:
• bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką,
• bateria natryskowa ścienna,
• bateria wannowa ścienna,
• bateria bidetowa stojąca,

• bateria umywalkowa stojąca,
• komplet natryskowy podtynkowy z deszczownicą.
Materiał: mosiądz
Kolor: chrom

❚❚ Gwarancja
5 lat

❚❚ Usługi
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

❚❚ Pozostała oferta
• grzejniki płytowe stalowe – str. 156
• głowice i akcesoria do baterii 
• armatura odpływowa
• armatura instalacyjna: krany, zawory, śrubunki, kształtki
• manometry, termometry, wodomierze
• armatura gazowa
• naczynia wzbiorcze

1. Bateria umywalkowa stojąca Rodos  2. Bateria zlewozmywakowa stojąca Rodos  3. Komplet natryskowy podtynkowy z deszczownią Rodos
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