
DUCHAS, CHUVEIROS, TORNEIRAS E 
AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ÁGUA



BRANCOPRETO COM CROMADO

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W

Maior Economia de Água e Energia
Banho confortável sem desperdício

Funcionamento Inteligente com Sistema 
Automático de Temperatura

CHUVEIRO HÍBRIDO:

Ideal para complementar a temperatura do 
banho com muito mais conforto

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COM:
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Acqua Duo Flex

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Versões:

Engate Rápido

Resistência de 
Troca Rápida

D.R.I.

Comando 
Eletrônico

Para a instalação

Exclusivo cartucho 
que garante uma 

troca rápida e segura

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha 
gradual e precisa da 

temperatura

Jato 
Multidirecional

Água na direção 
desejada

Seletor para 
Escolha do Jato

Haste de Comando

Chuveiro ou ducha

Controle de temperatura
e seleção do tipo de jato  
ao alcance das mãos

Resistência Loren Ultra
Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

Tecnologia Press Plus
Jatos de alta performance 
Mesmo com baixa pressão*

Led Orientativo
Indica o modo de 

funcionamento  
do produto



Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7800W

BRANCOBRANCO COM ROSE GOLDPRETO COM ROSE GOLDPRETO COM CROMADO BRANCO COM CROMADO
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Acqua Duo Ultra 
Eletrônico

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura  

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Versões:

Engate Rápido

Resistência de 
Troca Rápida

D.R.I.

Comando 
Eletrônico

Para a instalação

Exclusivo cartucho 
que garante uma 

troca rápida e segura

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha 
gradual e precisa da 

temperatura

Jato 
Multidirecional

Água na direção 
desejada

Seletor para 
Escolha do Jato

Haste de Comando

Chuveiro ou ducha

Controle de temperatura
e seleção do tipo de jato  
ao alcance das mãos

Resistência Loren Ultra
Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

Tecnologia Press Plus
Jatos de alta performance 
Mesmo com baixa pressão*
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Jato Multidirecional

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Tecnologia Press Plus

Engate Rápido

Resistência de  
Troca RápidaD.R.I.

Resistência Loren Ultra

Comando Eletrônico Haste de Comando

Jatos de alta performance 
mesmo com baixa pressão*

Para a instalação

Exclusivo cartucho que 
garante uma troca rápida  
e segura

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha 
gradual e precisa da 

temperatura
Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Versões:

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7800W

PRETOBRANCO PRETO COM CROMADOBRANCO COM CROMADO

Acqua Storm Ultra 
Eletrônico

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura  

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO
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Engate Rápido

Jato Multidirecional

D.R.I.

Resistência Loren Ultra

Comando Eletrônico Haste de Comando

Para a instalação

Água na direção 
desejada

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha  
gradual e precisa da 

temperatura

Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Tecnologia Press Plus
Jatos de alta performance 
mesmo com baixa pressão*

Versões:

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7800W

PRETOBRANCO PRETO COM CROMADOBRANCO COM CROMADO

Resistência de  
Troca Rápida
Exclusivo cartucho que 
garante uma troca rápida  
e segura

Acqua Star Ultra 
Eletrônica

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura  

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO
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ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 
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Tecnologia Press Plus

Engate Rápido

Resistência de  
Troca RápidaD.R.I.

Resistência Loren Ultra

Comando Eletrônico Haste de Comando

Jatos de alta performance 
mesmo com baixa pressão*

Para a instalação

Exclusivo cartucho que 
garante uma troca rápida  
e segura

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha 
gradual e precisa da 

temperatura

Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Versões:

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7800W

BRANCO PRETO COM CROMADOBRANCO COM CROMADO

Acqua Wave Ultra 
Eletrônico

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura  

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração



dispositivodispositivo

dispositivo diferencial re

sid
ua

l

PRESS PLUS
TECNOLOGIA 

D
IS

PE
NSA PRESSURIZADO

R

ALTA PERFORMANCE

PRESS PLUS
TECNOLOGIA 

D
IS

PE
NSA PRESSURIZADO

R

ALTA PERFORMANCE

perm
ite a escolha gradual da te

m
per

at
ur

a

sistem

as de aquecim
en

to

compatível com
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Engate Rápido

D.R.I.

Resistência Loren Ultra

Comando Eletrônico Haste de Comando

Para a instalação

Dispositivo para 
regulagem

de inclinação

Permite a escolha  
gradual e precisa da 

temperatura

Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Tecnologia Press Plus
Jatos de alta performance 
mesmo com baixa pressão*

Versões:

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7800W

BRANCO PRETO COM CROMADOBRANCO COM CROMADO

Resistência de  
Troca Rápida
Exclusivo cartucho que 
garante uma troca rápida  
e segura

Acqua Jet Ultra 
Eletrônica

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura  

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

* com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto 
possui jatos de alta performance.



ALTA PERFORMANCE

Resistência
Loren Ultra

Linha Acqua Ultra

Um desenvolvimento com mais de 5 anos 
de estudo que garante alta performance 
e tecnologia patenteada pela Lorenzetti.

Prático e Seguro
Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida da resistência.

Tecnologia Loren Ultra 
A primeira resistência plana do mercado,
revoluciona o conceito de durabilidade 
e desempenho em comparação às 
resistências comuns.
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Na Versão Eletrônica: 

Duo Shower Quadra

aum
enta o volume e a pressão d

a 
ág

ua

Você também pode optar 
pela versão Turbo
Ideal para residências com pouca 
pressão de água, os produtos 
Lorenzetti com a marca Turbo 
aumentam o volume e a pressão 
da água, tornando o banho mais 
gostoso e relaxante. 

Chuveiro
Grande espalhador 
Mais conforto no seu banho

Ducha
Água na direção 
desejada

Prático Seletor para 
Escolha do Jato:
Ducha ou Chuveiro

Espalhadores
Emborrachados
187 jatos de alta 
performance
 e fácil limpeza

Eletrônica e Eletrônica Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e  220V~/7500W
Multitemperaturas e Multitemperaturas Turbo:
Disponível em 127V~/5500W, 220V~/6800W e 220V~/7500W

Disponível em duas opções:
Eletrônica ou Multitemperaturas
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Na Versão Eletrônica: 

Espalhadores
Emborrachados
192 jatos de alta 
performance
 e fácil limpeza

Duo Shower

aum
enta o volume e a pressão d

a 
ág

ua

Você também pode optar 
pela versão Turbo
Ideal para residências com pouca 
pressão de água, os produtos 
Lorenzetti com a marca Turbo 
aumentam o volume e a pressão 
da água, tornando o banho mais 
gostoso e relaxante. 

Eletrônica e Eletrônica Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e  220V~/7500W

Chuveiro
Grande espalhador 
Mais conforto no seu banho

Ducha
Água na direção 
desejada

Prático Seletor para 
Escolha do Jato:
Ducha ou Chuveiro

Disponível em duas opções:
Eletrônica ou Multitemperaturas

Multitemperaturas e Multitemperaturas Turbo:
Disponível em 127V~/5500W, 220V~/6800W e 220V~/7500W
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haste de comando - uso opcio
na
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Jet Control
Eletrônica 

Jato Inteligente e 
Multidirecional

Haste de Comando

Água na ducha principal 
ou na ducha manual.

Água na direção desejada.

Controle de temperatura  
ao alcance das mãos

Disponível em 127V~/5500W e 220V~/7800W

m
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anoano

produto original Lorenzetti

Tela Filtro Retentora de Resíduos

Comando de Temperaturas

Impede que partes sólidas entrem e 
prejudiquem o desempenho da ducha

Ao alcance das mãos. Você muda 
a temperatura gradualmente.

Disponível em 127V~/5000W e 220V~/7500W

Blinducha 
com cano

Indicado principalmente para quem vive em regiões em que a 
água possui características que aceleram a corrosão dos metais 

e diminuem a vida útil das resistências comuns.

Eletrônica ou Multitemperaturas
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Resistência de 
Troca Rápida

Tipo refil

Produto desenvolvido para ser utilizado com:

Indica o modo de 
funcionamento da ducha

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

Advanced Flex

Disponível em 127V~/5000W e 220V~/6000W

Disponível em 127V~/3500W e 220V~/4500W

Produto para ser utilizado  
com misturadores de água  

ou monocomandos

Advanced Eletrônica
Blindada

Led Orientativo

Maior Economia de Água e Energia
Banho confortável sem desperdício

Funcionamento Inteligente com Sistema Automático de Temperatura
Ideal para complementar a temperatura do banho com muito mais conforto

DUCHA HÍBRIDA:

Resistência Blindada
Altíssima durabilidade e 

segurança

lançamento
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Mais conforto no seu banho
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Você também pode optar pela versão Turbo

Ideal para residências com 
pouca pressão de água, os 
produtos Lorenzetti com a 
marca Turbo aumentam o 
volume e a pressão da água, 
tornando o banho mais 
gostoso e relaxante. 

Eletrônica e Eletrônica Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e  220V~/7500W
Multitemperaturas e Multitemperaturas Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e 220V~/6400W   220V~/7500W

Advanced
Disponível em duas opções:

Eletrônica ou Multitemperaturas
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função TURBO opcional

 B
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Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

Ideal para residências com pouca 
pressão de água, os produtos 
Lorenzetti com a marca Turbo 
aumentam o volume e a pressão 
da água, tornando o banho mais 
gostoso e relaxante. 

Top Jet

Controle de temperatura
ao alcance das mãos
(haste de 30 cm)

Eletrônica e Eletrônica Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e 220V~/6800W  220V~/7500W
Multitemperaturas e Multitemperaturas Turbo:
Disponível em 127V~/5500W e 220V~/6400W  220V~/7500W 

Disponível em duas opções:
Eletrônica ou Multitemperaturas

D.R.I.

di
sp

os
iti

vo
 para regulagem da inclinação

m
aior área de banho

Você também pode optar pela versão Turbo
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Haste de Comando
Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Futura EletrônicaDesign Moderno
Não precisa de cano
para instalação

Grande Espalhador
Maior área de banho

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7500W

Grande Espalhador
Maior área de banho

Design Moderno
Não precisa de cano
para instalação

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7500W

Futura Multitemperaturas

Disponível em duas opções:
Eletrônica ou Multitemperaturas
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produto original Lorenzetti

Disponível em 127V~/5500W e 220V~/6800W

Lorenducha

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

conforto e economia

conforto e economia

resistência tipo refil
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dispositivodispositivo
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produto original Lorenzetti

Prático Seletor  
de Temperatura

Facilidade e sofisticação

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W e 220V~/7500W

Fashion

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

Resistência de Troca Rápida
Tipo refil
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conforto e economia

anoano

produto original Lorenzetticonforto e economia

Tradição

Espalhador Diferenciado

Durabilidade e Segurança

Mais conforto no seu banho

Qualidade aprimorada ao longo dos anos

Disponível em 127V~/5500W e 220V~/5700W  220V~/6800W

Jato Inteligente e 
Multidirecional
Água na ducha principal ou 
na ducha manual.
Água na direção desejada.

Jet Turbo
Ideal para residências com pouca pressão de água, os 
produtos Lorenzetti com a marca Turbo aumentam o 
volume e a pressão da água, tornando o banho mais 

gostoso e relaxante. 

Ducha Manual
Sofisticação para o seu banheiro

4 temperaturas  pressurizadas e
4 temperaturas não pressurizadas.

Disponível em 127V~/5500W e 220V~/7800W



Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

haste de comando - uso opcio
na

l
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Haste de Comando
Controle de temperatura
ao alcance das mãos

Loren Shower
Eletrônico

Design Moderno
Não precisa de cano para instalação

Grande Espalhador
Maior área de banho

Disponível em 127V~/5500W  220V~/6800W 220V~/7500W

lançamento
 aquecimento sola

r
anoano

produto original Lorenzetti

dispositivodispositivo

dispositivo diferencial re
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l

Fácil Troca da 
Resistência



Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

conforto e economia

Design Moderno
Não precisa de cano para instalação

Disponível em 127V~/5500W  220V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7500W

Grande Espalhador
Maior área de banho

Loren Shower 
Multitemperaturas

lançamento lançamento
 aquecimento sola

r

anoano

produto original Lorenzetti

dispositivodispositivo

dispositivo diferencial re
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l

Fácil Troca da 
Resistência
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conforto e economia

 aquecimento sola
r

Relax Ultra

Jato Multidirecional

Disponível em 127V~/4600W  127V~/5500W e 220V~/4600W  220V~/5500W

Água na direção desejadabranco branco com 
cromado

Opções de cores

Jet 4

Disponível em  127V~/5500W e 220V~/6800W

Ducha Manual
Sofisticação para o 
seu banheiro

Jato Inteligente e Multidirecional
Água na ducha principal ou na ducha manual.
Água na direção desejada.

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração
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ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

Opções de cores

Ideal para residências com 
pouca pressão de água, os 
produtos Lorenzetti com a 
marca Turbo aumentam o 
volume e a pressão da água, 
tornando o banho mais 
gostoso e relaxante. 

Bella Ducha Turbo Ultra

Grande Espalhador
Mais conforto no 
seu banho

Disponível em 127V~/5500W e 220V~/6800W

azul branco

Disponível em 127V~/4800W  127V~/5500W e 220V~/6800W

Bella Ducha Ultra

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho
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Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

azul branco cinza claro bege

Opções de cores

Loren Bello
 com Cano

Disponível em 127V~/4600W  127V~/5500W e 220V~/4600W  220V~/5500W

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração
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Maxi TurboIdeal para residências com pouca pressão de água, 
o pressurizador Lorenzetti aumenta o volume e a 
pressão da água, tornando o banho mais gostoso e 
relaxante. 
Pode ser utilizado em qualquer ducha 
ou chuveiro elétrico.

Disponível em 127V~/52W  e 220V~/46W

Cano para Instalação
Acompanha um cano ideal 

para instalação da ducha 
ou chuveiro elétrico

Maxi Ducha Ultra

Disponível em 127V~/3200W  127V~/4600W  127V~/5500W e 
220V~/3200W 220V~/4600W  220V~/5500W

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

Maxi Banho Ultra com Cano

Grande Espalhador
Mais conforto no seu banho

Disponível em 127V~/4600W  127V~/5500W e 220V~/4600W  220V~/5500W

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração



Cano Lorenzetti

Azul

Cinza Claro

BrancoBege

Cromado

O Cano para chuveiro Lorenzetti proporciona beleza e funcionalidade ao seu banheiro.
Forma um par perfeito com os chuveiros Lorenzetti e também se adapta aos demais chuveiros do mercado.

Opções de cores

Alojamento interno
Esconde a fiação do chuveiro até a parede. 
Ganhando em segurança e estilo

Duchas Manuais Lorenzetti

Duchinhas Divertidas

Patinho PolvoPeixinho Golfinho Jacaré Tartaruguinha Sapinho Hipopótamo

As Duchinhas Divertidas são aprovadas pelo INMETRO e Instituto Falcão Bauer .
(norma NM 300/2002  – segurança do brinquedo)

Fabricados com material atóxico, sua borracha macia permite que a criança não se machuque ao brincar.

Cada Duchinha Divertida acompanha suporte de parede, buchas e parafusos para fixação.

Chuveirinho (ref.083)

Ducha Manual (ref.8042)
Pode ser utilizada com qualquer ducha e chuveiro Lorenzetti.

Chuveirinho Completo (ref.086)
Acompanha mangueira lisa e 
suporte para ducha manual.

Ducha Manual com Mangueira Lisa (ref.8010)
Acompanha mangueira lisa com 2,20m de comprimento, 
suporte para ducha manual, parafusos e buchas de fixação
Pode ser utilizada com qualquer ducha e chuveiro Lorenzetti.



Engate Rápido com Função Stop
Praticidade na manutenção através do fechamento automático do fluxo de água.
Instalação
Engate e desengate rápidos.

dispositivodispositivo

dispositivo diferencial re

sid
ua

l

anoano

produto original Lorenzetti

aquecimento e econom
ia

 

Ducha Higiênica 3T

Água Quente 
Instantaneamente

Disponível em 127V~/4000W  e 220V~/4300W  

Troca Rápida  
de Resistência
Tipo refil,  
de fácil acesso

Sem desperdício de água e energia

Onde Usar

Prático
Ducha manual  
com design moderno

• Higiene pessoal

Indicado para utilização em residências com baixa pressão 
de até 20 metros de coluna de água



Maxi Aquecedor Ultra

Disponível em 127V~/4600W   220V~/4600W   220V~/5500W

Onde Usar
• Com misturadores e monocomandos
• Pias
• Lavatórios
• Bidês

Água Quente Instantaneamente

Compacto

Sem desperdício de água e energia

Indicado para utilização em residências com baixa pressão de até 20 metros de coluna de água

aquecimento e econom
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Aquecedor Versátil
Água Quente Instantaneamente

Troca Rápida de Resistência
Tipo refil, de fácil acesso

Engate Rápido com Função Stop
Praticidade na manutenção através do fechamento automático do fluxo de água.

Instalação
Funciona em qualquer posição. Engate e desengate rápidos.

Disponível em 127V~/5500W e  220V~/5500W

Sem desperdício de água e energia

Com duas saídas de água: Quente e Fria 
Permite a instalação com misturadores e monocomandos

Onde Usar
• Com misturadores e monocomandos
• Pias
• Lavatórios
• Bidês

Indicado para utilização em residências com baixa pressão de até 20 metros de coluna de água

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração
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branco branco  
com cromado

Opções de cores

PráticoBica Alta e Móvel 
com Arejador 
Articulável

Registro 1/4 de volta 
com pastilha cerâmica.
Segurança e facilidade 
no manuseio

Jato suave e 
uniforme.
Possibilita maior 
área de atuação.

Torneira Elétrica Versátil

Disponível em 127V~/4500W e 220V~/5500W
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Prático
Registro 1/4 de volta 
com pastilha cerâmica.
Segurança e facilidade 
no manuseio

Bica Alta
 e Móvel

Torneira Loren Easy
parede

Disponível em 127V~/4800W e 220V~/5500W
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Prático
Registro 1/4 de volta 
com pastilha cerâmica.
Segurança e facilidade 
no manuseio

Torneira Loren Easy
mesa

Disponível em 127V~/4800W e 220V~/5500W

Bica Alta e Móvel 
com Articulador
Jato suave e 
uniforme.
Possibilita maior 
área de atuação.
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Torneira Clean

Disponível em 127V~/4500W e 220V~/5500W

Disponível em 127V~/4600W e 220V~/5500W

Prático

Prática e Compacta

Bica Móvel com Arejador

Registro 1/4 de volta 
com pastilha cerâmica.
Segurança e facilidade 
no manuseio

Segurança e praticidade 
no manuseio

Jato suave e uniforme.
Mais economia de água.

Maxi Torneira Ultra

ALTA PERFORMANCE
EM COMPARAÇÃO ÀS 

RESISTÊNCIAS COMUNS

LONGA
DURAÇÃO

Primeira resistência plana do mercado 
Alta performance e longa duração
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Disponível em 127V~/4500W e 220V~/5500W

Comando Eletrônico
Permite a escolha gradual  
da temperatura

Aquecimento Solar
Produto desenvolvido para ser 
utilizado com Aquecimento Solar

Resistência Blindada
Em cobre, para maior 
durabilidade e segurança

Led Orientativo
Indica o modo de 
funcionamento da ducha

Pressurizador Embutido
Aumenta o volume e a pressão 
da água

Aquecimento por Acumulação
Produto desenvolvido para ser utilizado 
com Aquecimento por Acumulação

Resistência Tipo Refil
Resistência para reposição 
tipo refil

Engate Rápido
Para a Instalação

Comando Multitemperaturas
4 temperaturas permitindo mais 
conforto e economia

Aquecimento a Gás
Produto desenvolvido para ser 
utilizado com Aquecimento a Gás

Resistência Tipo Refil
De troca rápida e fácil acesso

D.R.I.
Dispositivo para Regulagem de 
Inclinação

Haste de Comando
Controle de temperatura  
ao alcance das mãos.
(uso opcional).

Produto Compatível
Produto para ser utilizado com 
misturadores de água  
ou monocomandos

DR
Compatível com o dispositivo DR
Dispositivo Diferencial Residual

Registro 1/4 de volta
Registro 1/4 de volta com pastilha 
cerâmica. 
Segurança e facilidade no manuseio

Características Técnicas
Veja os diferenciais de cada modelo

Tecnologia Press Plus 
Jatos de alta performance 
mesmo com baixa pressão

Resistência Loren Ultra
(Linha Acqua Ultra)
Primeira resistência plana do mercado
Alta performance e longa duração



www.lorenzetti.com.br
atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11

Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti 
que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado e em conformidade com a norma 
NBR ISO 9001.

MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA.

MKT -  Abril | 2022.  A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catálogo. Fotos meramente ilustrativas.

Duchas e Chuveiros Elétricos   ı   Purificadores de Água   ı   Iluminação   ı   Plásticos   ı   Metais Sanitários
Aquecedores de Água a Gás   ı   Louças Sanitárias   ı   Pressurizadores e Bomba de Água   ı   Bombas Submersas
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