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Doprowadzenie wody ciepłej 
Hot water 
Warmwasserzulauf 
Подвод горячей воды

Doprowadzenie wody zimnej 
Cold water 
Kaltwasserzulauf 
Подвод холодной воды

150 ± 15

PL Powierzchnię produktów należy czyścić miękką ściereczką 
z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego lub roztworu 
kwasku cytrynowego. Niewskazane jest stosowanie szorstkich 
materiałów ani żrących lub ścierających środków czyszczących, 
ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia powłoki. 
Po więcej informacji i przydatnych wskazówek dotyczących 
dbania o produkty zapraszamy na omnires.com.

EN

as corrosive or abrasive cleaning agents, is not recommended 

DE Die Produktoberfläche ist mit einem weichem Tuch und einem milden 

werden, da sie zu Beschädigungen der Beschichtung führen können. 

finden Sie auf der Webseite omnires.com.

RU Поверхность продуктов чистить мягкой салфеткой с добавлением 
деликатного моющего средства или раствора лимонной кислоты. 
Не рекомендуется использовать жесткие, едкие или абразивные 
моющие средства во избежание повреждения покрытия. 
Больше информации и полезных советов по уходу за продуктами 
вы найдете на сайте omnires.com.

omnires.com
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Woda płynie z wylewki
Bathtub outlet
Das Wasser fließt aus der Tülle
Вода течет из носика

Woda płynie z rączki prysznicowej
Shower outlet
Das Wasser fließt aus dem Duschkopf 
Вода течет из душевой головки

Zmniejszenie wypływu wody z wylewki o 30%
Water flow rate reduced by 30%
Reduktion des Wasseraustritts aus dem Auslauf 
um 30%.
Уменьшение потока воды из излива на 30%.


