
MECANISMOS
PARA AUTOCLISMO

5% 10% 15%

DESCONTO HABITUAL +
  DESCONTO ADICIONAL

DE QUANTIDADE

ESCOLHA DE PROFISSIONAL

NOVIDADE



TORNEIRA DE BÓIA
INSTALAÇÃO LATERAL OU INFERIOR

º

■ Entrada lateral e inferior numa só torneira de bóia;

■ Ajustável em altura na aplicação inferior;

■ Fácil instalação e regulação da descarga;

■ Ideal para autoclismos compactos, devido às suas    
   dimensões reduzidas;

■ Ligação à rede com racord de 3/8” em latão;

■ Incluí filtro de impurezas.

REFERÊNCIA €/UN 5% 10% 15%

MW4610.0105  13,00 20 40 80

www.mew.pt  |         ■■                ■■             ■■         Desconto adicional de quantidade | Acresce IVA à taxa em vigor.

Í



www.mew.pt  |         ■■                ■■             ■■         Desconto adicional de quantidade | Acresce IVA à taxa em vigor.

MECANISMO DE DESCARGA
DUPLA UNIVERSAL

REFERÊNCIA €/UN 5% 10% 15%

MW4610.0110  17,00 12 24 48

■ Descarga ajustável que permite reduzir o consumo de água

■ Instalação fácil

■ Incluí parafusos



TORNEIRA DE BÓIA
INSTALAÇÃO LATERAL OU INFERIOR

REFERÊNCIA €/UN 5% 10% 15%

MW4610.0115  29,00 10 20 40

MECANISMO DE DESCARGA
DUPLA UNIVERSAL

EMBALAGENS

Desconto Habitual. Preços sem IVA incluído, podem ser alterados sem aviso prévio, sendo no entanto respeitados os pedidos em carteira. Encomendas para o mercado nacional de valor inferior a €150,00, acrescem custos de 
transporte. Os dados fornecidos, como resultado da melhoria contínua e desenvolvimento dos nossos produtos, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Mantenha-se atualizado, em www.mebra.pt.
Para mais informações geral@mebra.pt. FT.18.00.19 - Novembro 2019

■ Entrada lateral e inferior numa só torneira de bóia;
■ Ajustável em altura na aplicação inferior;
■ Fácil instalação e regulação da descarga;
■ Ideal para autoclismos compactos, devido às suas   
   dimensões reduzidas;
■ Ligação à rede com racord de 3/8” em latão;
■ Incluí filtro de impurezas.

■ Descarga ajustável que permite reduzir o consumo de água
■ Instalação fácil
■ Incluí parafusos
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