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DMAB90  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAB90, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de bar12 

 
 

DBFB90 /150                                                                                                150mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB90-150, de BANCADA COM MISTURADOR 
(150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas 
industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água 
e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar 

 

DBFB90 /200                                                                                             200mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB90, de BANCADA COM MISTURADOR 
(200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas 
industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água 
e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro) 

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar  
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DMAB9D  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado 
das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 

 

DBFB9D / 150                                                                                              150mm 
  
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários 
e economizando tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 

 

 

DBFB9D /200                                                                                              200mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFB9D, de BANCADA COM TORNEIRA 
EXTRA, COM MISTURADOR (200mm), foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários 
e economizando tempo, água e dinheiro.  
Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar. 
 

 
 
DMAP90  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAP90, de PAREDE SEM MISTURADOR, foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar  
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DBFP90 /150                                                                                               150mm  
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90, de PAREDE COM MISTURADOR 
(150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas 
industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água 
e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de12 

 

DBFP90 /200                                                                                               200mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP90, de PAREDE COM MISTURADOR 
(200mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas 
industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água 
e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 

 

DMAP9D – R$ 822,48 
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DMAP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, 
SEM MISTURADOR, foi desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das 
cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e economizando 
tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 
 

 

DBFP9D/ 150                                                                                            150mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, 
COM MISTURADOR (150mm), foi desenvolvido especificamente para o trabalho 
pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários e 
economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12bar  
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DBFP9D/ 200                                                            200mm  
 
O Esguicho de Pré-Lavagem modelo DBFP9D, de PAREDE COM TORNEIRA EXTRA, 
COM MISTURADOR (155mm OU 200mm), foi desenvolvido especificamente para o 
trabalho pesado das cozinhas industriais, aumentando a produtividade dos funcionários 
e economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 
 
 
 
 

 
 

BFB/MINI                                                                                       
 
  
Mini Esguicho Industrial modelo BFB/MINI, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  
Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 

 

 

BFBDD/MINI                                                                                   
  

 
Mini Esguicho Industrial modelo BFBDD/MINI, de BANCADA SEM MISTURADOR, foi 
desenvolvido especificamente para o trabalho pesado das cozinhas industriais, 
aumentando a produtividade dos funcionários e economizando tempo, água e dinheiro. 

Entrada: 1/2" (padrão brasileiro)  

Faixa de pressão: mínimo de 0,4 bar ao máximo de 12 bar  
 

 

 

BFBD20 /150                                                                                              150mm  
  
Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR 
(150mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil  
Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante 
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BFBD20 /200                                                                                               200mm  
 
Torneira industrial simples modelo BFBD20, de BANCADA COM MISTURADOR 
(200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil  
Cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias. 
 

 

 

DMERR /200                                                                                                200mm  
 
Torneira industrial simples modelo DMERR, de PAREDE COM MISTURADOR 
(200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, 
padarias. 
 
 
 
 
 

 

 
DMAMAD  
 
Torneira industrial simples modelo DMAMAD, de BANCADA SEM MISTURADOR, feita 
em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com 
alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias. 
 
 
 
 

 

 

DMERB /150                                                                                               150mm  
 
Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR (155mm 
OU 200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com 
refil cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, 
lanchonetes, padarias. 
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DMERB /200                                                                               200mm  
 
Torneira industrial simples modelo DMERB, de PAREDE COM MISTURADOR 
(200mm), feita em material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil 
cerâmico com alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, 
padarias. 
 
 
 
 
 
 

 

DD2828  
 
Torneira industrial simples modelo DD2828, de PAREDE SEM MISTURADOR, feita em 
material nobre, produto robusto, registro com 1/4 de volta com refil cerâmico com 
alavanca, ideal para cozinhas industriais, restaurante, bares, lanchonetes, padarias. 
 
 
 

 

RDFLX0B  
 
FLESSIBILE CM 150 FG 1/2 CR 1/2 CR 

 

RDCPNB  
 
DOCCETA -  Sky industrial modelo RDCPNB. 
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 RDSTCP  

 
 
FERMO A PARETE LIGHT  
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