
FLOW
BASE PARA DUCHE SUSTENTÁVEL

PT



FLOW
BASE PARA DUCHE SUSTENTÁVEL

Krion Shell® é um Engineered Mineral Composite desenvolvido pela Krion Porcelanosa Grupo, composto 

por duas partes. Um corpo estrutural formado principalmente por minerais (dolomitas) unidos com Eco 

Resina, e uma camada externa sólida e homogénea composta também por mineral (ATH) e resina.

A SCS Global Service, entidade independente norte-americana líder em certificações ambientais, verifica e 

garante que todos os produtos Krion Shell® certificados contêm, na sua composição total, um mínimo de 

5% de resíduos plásticos reciclados, apostando, assim, numa produção mais sustentável e respeitadora 

do meio ambiente.

1/4 ECO RESINA

Para unir os minerais, utiliza-se uma Eco Resina formada a partir de desperdícios provenientes do 

plástico. Com o uso de PET reciclado, dá-se uma nova vida aos resíduos, apostando numa economia 

circular para a criação do Krion Shell®, minimizando o consumo de recursos no planeta.

3/4 MINERAL

A maior parte do corpo de base do Krion Shell® é formada por 

minerais, abundantes na Terra (dolomita).

Utiliza um mínimo de 5% de 
resíduos do plástico na sua 
composição total



made with

FLOW
BASE PARA DUCHE

Base para duche extraplana realizada com a tecnologia Krion Shell®, 

desenvolvida internamente pela Krion, composta por minerais e resinas com 

teor de PET reciclado.

FLOW combina na perfeição sustentabilidade e funcionalidade, está disponível 

numa vasta gama de formatos e é adaptável em tamanho a qualquer espaço, 

permitindo ser ajustado em obra.

A sua gama de texturas evita deslocações, mantém um design homogéneo, 

simples e de formas suaves em toda a sua superfície. Duas texturas disponíveis.

Classe I e Classe III. 



O revestimento avançado confere à 

base para duche propriedades únicas 

como a facilidade de limpeza 

e manutenção, que ajuda a reduzir os 

tempos despendidos para a sua 

higiene diária.

Funcional

Além da ausência de juntas, permite 

que não proliferem bactérias na base 

para duche, característica ideal para se 

usar em lugares de alta afluência.

Devido à sua composição, tem 

propriedades absorventes do ruído, 

pelo que, quando as gotas batem na 

base para duche, o ruído é mínimo, 

permitindo-se criar ambientes 

descontraídos e tranquilos.

FLOW é resistente ao impacto 

em caso de impactos, e oferece a 

possibilidade de se reparar caso seja 

necessário.

A sua espessura reduzida permite 

instalá-lo em superfície ou encastrado, 

pensado para se poder aceder e sair 

sem nenhum dificuldade, inclusive 

para pessoas de mobilidade reduzida e 

permite a colocação de qualquer tipo 

de divisória no seu rebordo.



CLASE III
UNE ENV 12633-2003

RockSilk

CLASS I
UNE ENV 12633-2003

As duas texturas nas quais a base para duche FLOW está disponível foram idealizadas a pensar na máxima 

segurança das pessoas e em evitar pequenos acidentes como escorregões.

Seguro

A textura Rock apresenta um dos valores mais 

altos de anti-deslizamento, o que, juntamente 

com a fácil limpeza, fazem com que a escolha 

desta textura seja muito recomendada para 

lugares de alta afluência, uso de pessoas com 

pouca mobilidade ou crianças.

BrancoResistência a escorregões Alta resistência a escorregões

A textura Silk apresenta-se de forma lisa, e 

a sua resistência ao deslizamento é melhor 

comparando com outros tipos de bases. 

Outras bases têm de acrescentar extras 

antideslizantes para cumprir esta propriedade, 

provocando problemas de higiene e limpeza.

Branco

CERTIFICADO



70 cm x 100 cm
70 cm x 120 cm
70 cm x 140 cm

75 cm x 150 cm
75 cm x 160 cm
75 cm x 170 cm

80 cm x 100 cm
80 cm x 120 cm
80 cm x 140 cm
80 cm x 150 cm
80 cm x 160 cm
80 cm x 170 cm
80 cm x 180 cm

80 cm x 80 cm

90 cm x 90 cm
90 cm x 100 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 140 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 160 cm
90 cm x 180 cm

A grande variedade de formatos em que está disponível e a possibilidade de ajustar o tamanho em obra, 

fazem com que FLOW seja uma base para duche muito versátil e adaptável a qualquer espaço.

Infinidade de formatos e ajustável em obra

FORMATOS

Se este lado for cortado mais de 25 mm, este lado deve ser instalado 
contra a parede ou instalar a base encastrada.

Não se recomenda cortar este lado
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A base FLOW 
pode-se cortar em 

obra para se adaptar a 
qualquer espaço.
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