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Domini Pro

A linha profissional
do Grupo Linear.

LICENCIADO:

DUPLA PROTEÇÃO
CONTRA INSETOS

A linha Public foi desenvolvida especialmente para locais públicos. 
Resistente à intempéries, segue rigorosamente todas as normas de 
higiene e limpeza, por ser produzido 100% em aço inox 304, no qual 
não adere porosidades. Além disso, os ralos da linha Public possuem 
acessórios que ampliam sua utilidade: a Grade Retentora foi 
desenvolvida para prevenir entupimentos, pois nela ficará retido 
qualquer tipo de detrito. Já o Fecha Ralo é uma válvula que abre 
somente para a passagem da água, impedindo o retorno de insetos.
Uma opção inteligente, com qualidade, confiança e garantia que só 
quem é especialista, como o Grupo Linear, pode oferecer. Um excelente 
investimento, que dará ainda mais credibilidade para a sua obra. 

Desde 2018 a linha Unique atende uma lacuna de mercado, que até 
então não havia solução: um ralo para ser usado em ambientes com piso 
vinílico de manta.  Com exclusividade, o modelo é desenvolvido em aço 
inox, o que garante maior durabilidade. 
Além dos acessórios exclusivos do Grupo Linear, como o Fecha Ralo e a 
Grade Retentora, para que o piso vinílico fique corretamente instalado, a 
peça traz um caixilho entre a base e a tampa, que auxilia na fixação do 
revestimento vinilico dentro do ralo.
Este produto chega como um ralo de segurança e surgiu de uma 
demanda identificada especialmente em ambientes comerciais, como 
hospitais e hotéis. Ele acaba com problemas comuns que surgiam na 
instalação de ralos comuns, como o levantamento da borda do piso ou 
bolhas próximas ao local do escoamento.
Outra tendência construtiva identificada por esta linha, é o tamanho do 
ralo reduzido, facilitando a instalação em qualquer ambiente.

Uma linha pensada exclusivamente para as particularidades do 
mercado profissional. Essa é a Domini Pro, que reúne modelos 
de ralos ideais para a rotina de cozinhas industriais, hospitais, 
hotéis, fábricas, restaurantes e outros tipos de 
empreendimentos que prezam por higiene, qualidade, 
durabilidade e praticidade. Com peças desenvolvidas em aço 
inox 304 e PVC, os ralos da Domini Pro possuem tamanhos 
variados, que se encaixam de acordo com o seu projeto.
Uma marca que garante ao seu empreendimento total 
eficiência sem abrir mão de funcionalidade, design 
diferenciado, segurança e durabilidade.
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CorBase Tampa

Public
Referências

Medida de
Referência Código

Materiais: base em aço inox 304. Tampas aço inox 304 escovado.
Grade interna, ventosa e Fecha Ralo acompanham o produto. Produto 
patenteado. Importante: Para o modelo 130cm acrescentar 8 tampas. 
Para o modelo 50cm acrescentar 3 tampas.

Peças que acompanham
o produto

Fecha-Ralo Grade Interna

Acessórios Compatíveis

Bolsa Acoplável
caixa sifonada 
Obs.: Somente para
modelo 50cm

Bucha de
Redução
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MAIOR VAZÃO DE ÁGUA
OPÇÕES DE ACABAMENTOS
LIMPEZA FÁCIL
ABA CONTRA INFILTRAÇÃO
GRADE INTERNA PARA
RETENÇÃO DE RESÍDUOS (REMOVÍVEL)

SUGESTÃO DE USO: 
Áreas com grande circulação de pessoas e 
que exigem um alto padrão de l impeza,  
como áreas hospitalares e cozinhas industriais.

linePublic
Opção de ralo 100%
em aço inox 304,
para ambientes que
exigem alto padrão
de limpeza. 

Tampa

Base 50

Base 130

21mm

LICENCIADO:

DUPLA PROTEÇÃO
CONTRA INSETOS
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lineUnique
Exclusiva opção de ralo
para uso em piso vinílico
de manta. 

Referências
Unique

Base Tampa
Medida de
Referência Código
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Inox
Inox Vazado

Inox
Inox Vazado

2918
2919
1803
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Peças que acompanham
o produto

Fecha-Ralo Ventosa

Grade RetentoraCaixilho

Acessórios Compatíveis

Bolsa Acoplável Bucha de Redução

Materiais: Base em aço inox 304 ou PVC. Tampa em aço inox 304. 
Grade retentora, ventosa, Fecha Ralo e caixilho acompanham o 
produto. Bolsa acoplável e bucha de redução vendidas 
separadamente. Produto patenteado.

RALO PARA USO EM PISO VINÍL ICO DE ROLO (MANTA)

CAIXILHO PARA FIXAÇÃO DA MANTA

OPÇÕES DE ACABAMENTOS

FACILIDADE NA INSTALAÇÃO

FÁCIL  DE L IMPAR

ABA CONTRA INFILTRAÇÃO

BASE COM ALTURA REDUZIDA QUE E VITA 

COR TES NA LA JE DURANTE A INSTALAÇÃO

OPÇÃO DE BASE E  TAMPA 100% EM AÇO INOX 304

RALO DE SEGURANÇA

SUGESTÃO DE USO:  
R alo  de segurança para  ambientes  
com piso v iní l ico  de manta.
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