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UN PLUS la PERFORMANŢĂ

Concepute şi gândite special pentru a oferi un randament ridicat, având acum la dispoziţie alegeri concrete 
pentru toate scopurile prin opţiunile variate de dimensiuni şi forme pe care le propune, bateriile ce compun 
gama CRON vin să pună în valoare confortul de a folosi un produs de calitate, inovativ.

Plusul de performanţă al bateriilor CRON este inspirat de necesitatea oamenilor de a folosi o baterie sigură, 
rezistentă, uşor de montat şi de utilizat, la un cost mediu.

Bateriile Optima din noua gamă CRON sunt cu un pas în faţă la funcţionalitate ! 

Inspirat de pentru oameniOAMENI 

Bateriile de bucătărie şi baie vă vor completa aspectul locuinţei dumneavoastră prin designul lor pragmatic şi 
puternic, balansat cu fine detalii rotunjite, fiind combinaţia perfectă între stilul modern şi cel practic. 

O formă creată pentru a fi adorată. Pentru formele sale veţi găsi probabil zeci de complimente şi epitete proprii. 
Alătură-te celor fermecaţi de frumuseţea sa - acesta este CRON!

Performanţa se resimte în fiecare zi

- un brand românesc creat pentru români

Soluţiile noastre sunt bazate pe experienţa de peste 20 de ani de activitate pe piaţa obiectelor sanitare. Am fost şi 
vom fi pe mai departe  prin inovaţie şi deschidere la nou, oferind o atenţie pionieri şi deschizători de drum
deosebită utilizatorului produselor noastre.

Permanent în căutarea EXCELENŢEI - este filosofia din care s-a născut brandul OPTIMA
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Funcţionalitate cu RANDAMENT RIDICAT

Alamă sanitară de calitate şi cromare superioară

Tehnologia avansată de placare, ( cromare - nichelare ) în 4 
etape, cu 3 straturi de acoperire, conferă produsului o suprafaţă 
perfect strălucitoare:

Bateriile CRON au fost gândite special pentru a atinge performanţa în funcţionare 
prin echiparea lor cu subansamble de bună calitate

Cartuş ceramic 
de calitate superioară

Garanţia unei vieţi îndelungate a bateriilor CRON este dobândită prin 
cartuşul ceramic , rezistent la un număr de peste 250.000 cicluri SEDAL
închis/deschis.

Subansamblele şi componentele 
bateriei de calitate superioară

Pentru a ne asigura că funcţionalitatea şi longevitatea 
bateriei CRON este aşa cum promitem, am ales să 
utilizăm în componenţa sa subansamble de o calitate 
înaltă, atât în compoziţia materialelor cât şi a mărimii şi 
greutăţilor elementelor ce o compun. 

Avem  în ÎNCREDERE

Garanţia voluntară de 5 ani, pe care o acordăm fiecărui produs, 
este o dovadă în plus a încrederii pe care o avem în calitatea 
noastră. 

Bateriile CRON sunt garantate de producător la nivel european, 
prin obţinerea de certificate de conformitate şi acreditări 
conform standardelor în vigoare.

Cartuş ceramic , Φ 35mmSEDAL

Datorită superiorităţii tuturor componentelor 
care alcătuiesc bateria CRON putem promite 
fără ezitare că produsul, bine întreţinut şi 
exploatat, vă va încânta prin funcţionalitatea lui 
la acelaşi nivel de performanţă pentru mai bine 
de 10 ani.

cupru, grosime strat placare 7 - 10 μ
nichel, grosime strat placare 3 - 4 μ
crom, grosime strat placare 0,15 - 0,20 μ

Tehnologia anti-oxidant, anti-acid asigură păstrarea suprafaţei luminoase, de oglindă, chiar şi după o utilizare îndelungată.

32

Corpul bateriei CRON are în compoziţia sa alamă sanitară cu concentraţie de 59,8%.



Economic din punct de vedere al 
consumului de apă

Aeratorul bateriilor CRON este conceput pentru a 
genera un flux constant şi econom de apă, în funcţie 
de presiunea dorită.

Performanţa produsului CRON constă în

Cartuş ceramic SEDAL

Aerator de apă 
ce asigură un 

debit constant

Cromare de calitate superioară

Alamă sanitară
de calitate

Tehnologie precisă de 
îmbinare a apei calde cu cea rece

Randament ridicat
la presiuni mici

Îmbinarea apei calde cu cea rece, atunci când este nevoie, va fi 
perfectă, oferindu-vă confortul unei temperaturi constante a 
apei.

Temperatură constantă a apei

Optima CRON îmbrăţişează o atitudine responsabilă 
din punct de vedere ecologic, asigurându-vă viitorul, 
dar şi un consum mai scăzut al apei, care se reflectă în 
costuri mai mici.

Suntem 60% apă, astfel că salvaţi 60% din 
dumneavoastră prin utilizarea bateriilor CRON, pentru 
protejarea resurselor de apă şi a mediului în care trăim.

Apa este elementul care ne dă viaţă, astfel că fiecare 
strop contează pentru noi.

Angajament pentru natură
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Bateriile CRON pentru baie
Pornind în căutarea armoniei, descoperim proporţii perfect măsurate, cu o tentă sclipitoare oarecum feminină, care se 
combină într-o perfectă simbioză adecvată băii dumneavoastră, indiferent pe care dintre cele 8 tipuri de baterii pentru baie 
le veţi alege.

pentru lavoar, cu ţeavă scurtă fixă 

Ce poate fi mai simplu şi mai natural decât o baterie uşor de utilizat 
pentru lavoarul dumneavoastră? Cu un design puternic şi hotărât, 
bateria pentru lavoar CRON vă va oferi spaţiul necesar unei igiene 
corespunzătoare.

pentru lavoar, cu ţeavă medie, mobilă

Mobilitatea bateriei este generată de rotiera de 180  a ţevii de 160mm, °
oferind o mai mare libertate de mişcare, şi astfel asigură un plus de 
funcţionalitate.  Fixarea solidă pe lavoar se face cu ajutorul sistemului cu 
piuliţă din alamă, care asigură longevitatea în timp - nu rugineşte.

racorduri flexibile din oţel-inox de 350mm 
cu piuliţă de 1/2 membrană EPDM

Produsul vine însoţit de

160mm

racorduri flexibile din oţel-inox de 350mm 
cu piuliţă de 1/2 membrană EPDM

sistem de fixare pe lavoar cu piuliţă din alamă pentru o 
montare/demontare uşoară şi sigură

Produsul vine însoţit de

180°
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CARTUŞ 
CERAMIC

CARTUŞ 
CERAMIC

Cod produs: CN 121.7 - S

Cod produs: CN 121.1 - M

sistem de fixare pe lavoar cu piuliţă din alamă pentru o 
montare/demontare uşoară şi sigură



dotat cu o nouă modalitate de a comuta apa spre duş, 
mai confortabil şi mai durabil

CARTUŞ 
CERAMIC

INOVAŢIONAL
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şi duşul devine plăcere
MAI MULT CONFORT

Bucură-te acum de o senzaţie cu totul deosebită sub 
duş, prin bateria CRON LUXOR, ce asigură 
combinaţia perfectă între confort şi control.

Simplitatea tehnologiei 
frapează prin metoda 

cea mai confortabilă de 
a utiliza comutatorul de 

duş, printr-o rotire a 
acestuia 180°, fiind mai 

uşor şi comod de 
utilizat. 180°

LUXOR NU ESTE SINGUR
accesorizat calitativ pentru a-i pune în 
evidenţă performanţa

cartuş DIVERTER 180° ceramic
rezistent la peste 50.000 cicluri închis/deschis

supapa DIVERTER anti-picurare

furtun de duş din oţel-inox, SISTEM ANTI-RĂSUCIRE 
la 360° cu lungime de 200cm

cap de duş ABS cromat cu diametrul de 100mm, 
cu 4 funcţionalităţi de operare

suport METALIC REGLABIL pentru capul de duş

REŢINE APA INSTANT
prin tehnologia supapei 

anti-picurare DIVERTER

pentru cadă, corp fix

LUXOR cu accesorii

Cod produs: CN 121.3 - ACC



pentru cabină de duş

Duşul perfect vine însoţit de Optima CRON pentru cabina de duş. 
Adecvată atât unui torent puternic de apă, unei ploi delicate de vară, sau 
doar pentru o pulverizare revigorantă de împrospătare.

sistem complet de fixare în perete

Produsul vine însoţit de
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pentru cadă, corp fix

Asigurăm confortul şi siguranţa pe care produsele 
noastre le etalează venind cu inovaţii evidente şi 
tehnologii avansate în construcţia acestora.

Metoda de comutare prin rotire conduce şi spre o viaţă mai 
îndelungată a bateriei şi a funcţionalităţii sale, dar asigură şi 
o silenţiozitate fermecătoare, prin cartuşul DIVERTER care 
o însoţeşte.

MAI REZISTENT, MAI PERFORMANT,
MAI SILENŢIOS

cartuş DIVERTER din alamă
sistem complet de fixare în perete

Produsul vine însoţit de

oferit printr-o operare manuală simplă 
cu o prezentare adecvată

MAI MULT CONTROL

CARTUŞ 
CERAMIC

CARTUŞ 
CERAMIC

CARTUŞ 
CERAMIC

pentru bideu

Jetul de apă al bateriei pentru bideu şi temperatura apei, sunt acum uşor 
de controlat, pentru a vă oferi mai mult confort. Intimitatea vă este 
complet respectată printr-o atingere plăcută a apei, alături de o senzaţie 
aparte de îmbrăţişare călduroasă şi igienă. 

racorduri flexibile din oţel-inox de 350mm 
cu piuliţă de 1/2 şi membrană EPDM.

Produsul vine însoţit de

Cod produs: CN 121.3
Cod produs: CN 121.6

Cod produs: CN 121.5

sistem de fixare pe lavoar cu piuliţă din alamă pentru o 
montare/demontare uşoară şi sigură



pentru cadă, cu pipă mobilă

În funcţie de dorinţa dumneavoastră, torentul de apă poate 
ajunge acum în cele mai stinghere şi îndepărtate locuri, bateria 
definindu-se ca un gardian deasupra oricărui tip de cadă.

Ne-am impus să stabilim noi etaloane de control şi uşurinţă în 
folosire prin bateria pentru cadă cu pipă mobilă. 

230mm

300mm

UNEORI 
LUNGIMEA 

CONTEAZĂ!

Cei 7 cm care CHIAR CONTEAZĂ !

Şi dacă uneori 
lungimea contează, 
CONTROLUL face 

diferenţa.

baterie pentru cadă XL baterie pentru cadă XXL

sistem complet de fixare în perete

Produsul vine însoţit de
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CARTUŞ 
CERAMIC Cod produs: CN 121.9



CARTUŞ 
CERAMIC

Bateriile CRON pentru bucătărie
O fuziune a fanteziei şi a simplităţii, cu forme prietenoase, pline de har şi foarte practice, cele 3 tipodimensiuni ale familiei 
CRON pentru bucătărie pot să transforme gătitul dintr-o ocupaţie necesară într-una cu mult bun gust.

pentru bucătărie XL

Majestuoasă prin prezenţa ei precum o LEBĂDĂ pe luciul strălucitor al 
unui lac, cu mobilitatea caracteristică de rotire la 360°, bateria pentru 
bucătărie va conduce apa acolo unde va fi nevoie.

Materialul de alamă folosit va garanta 
demontarea fără probleme şi după 
trecerea îndelungată a timpului.

Piul i ţa folosită ca element de 
strângere va fixa cu putere bateria.

sistem complet de fixare pe chiuvetă cu piluliţă pentru o montare / 
demontare uşoară şi sigură
racorduri flexibile din oţel-inox de 350mm cu piuliţă de 1/2 şi 
membrană EPDM.

Produsul vine însoţit de

ACCESORII SPECIALE
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Cod produs: CN 121.10



pentru bucătărie L

Simplitatea, uneori, te poate surprinde în cele mai neaşteptate 
momente şi în cele mai diferite feluri. Starea de bine şi 
normalitate insuflată de bateria Optima CRON în bucătărie se 
transformă în plăcere şi devine dependenţă atunci când veţi găti.

pentru bucătărie XXL

Privind semeaţă de la înălţime, bateria CRON, prin forma ei, pare că 
întreabă:

1716

ELEGANŢĂ SUBTILĂ DE LA ÎNĂLŢIME

CÂT DE ESTE SUFICIENT DE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ?ÎNALT ÎNALT 

sistem complet de fixare pe 
chiuvetă cu piuliţă pentru o 
montare / demontare uşoară 
şi sigură

Produsul vine însoţit de

250 cm

sistem complet de fixare pe chiuvetă cu 
piuliţă pentru o montare / demontare uşoară 
şi sigură

Produsul vine însoţit de

CARTUŞ 
CERAMIC

CARTUŞ 
CERAMICCod produs: CN 121.11 Cod produs: CN 121.1 - L

180°

racorduri flexibile din oţel-inox de 350mm cu piuliţă 
de 1/2 şi membrană EPDM.

racorduri flexibile din oţel-inox de 
350mm cu p iu l i ţă  de  1 /2 ş i 
membrană EPDM.



Sistem de fixare pe perete şi 
dispozitiv ANTI-ZGOMOT

Sistem de fixare pe lavoar şi 
chiuveta din ALAMĂ

Familia bateriilor Optima CRON

Designul bateriilor CRON combină variaţia formelor cu caracteristici puternice, îmblânzite de subtile rotunjiri. Gama Optima 
CRON este distinctivă prin confortul şi performanţa cu care îşi îndeplineşte funcţionalităţile pentru care a fost creată.

CN 121.7 - S CN 121.1 - M CN 121.6 CN 121.3

Cartuş ceramic � 35

Montaj - pe lavoar
Sistem fixare 

Finisaj - crom

Sistem racordare 
Sistem fixare

Cartuş ceramic Φ 35
Finisaj - crom

Sistem racordare

Montaj - pe lavoar Montaj - pe lavoar
Sistem fixare

Finisaj - crom
Cartuş ceramic Φ 35

Sistem racordare

Cartuş ceramic Φ 35

Diverter - alamă
Sistem fixare

Finisaj - crom
Montaj - pe perete

CN 121.3 - ACC CN 121.5 CN 121.9 - XL CN 121.9 - XXL

Finisaj - crom
Diverter - ceramic

Sistem fixare
Montaj - pe perete

Sistem duş

Cartuş ceramic Φ 35

Sistem fixare

Finisaj - crom
Montaj - pe perete

Cartuş ceramic Φ 35
Diverter - alamă

Montaj - pe perete
Sistem fixare

Finisaj - crom

Cartuş ceramic Φ 35

Finisaj - crom
Montaj - pe perete

Diverter - alamă
Cartuş ceramic Φ 35

Sistem fixare

CN 121.1 - L CN 121.10 - XL CN 121.1 1 - XXL

Finisaj - crom
Montaj - pe chiuvetă
Sistem fixare
Sistem racordare

Cartuş ceramic Φ 35

Sistem fixare

Cartuş ceramic Φ 35
Finisaj - crom
Montaj - pe chiuvetă

Sistem racordare

Montaj - pe chiuvetă
Sistem fixare

Finisaj - crom
Cartuş ceramic Φ 35

Sistem racordare

SERVICE CLIENŢI

Optima CRON nu călătoreşte singur

Familia Optima CRON este însoţită, în perioada de garanţie, de un service tehnic rapid şi eficient, menit a rezolva orice 
impediment creat utilizatorului în cel mai scurt timp posibil.

1918

Aerator METALIC

Cartuş ceramic Φ 35 SEDAL

Cartuş alamă pentru DIVERTER 180°

Cartuş ceramic pentru DIVERTER 180°

Scaun de baterie din ALAMĂ

Piuliţe de prindere din ALAMĂ

Rozete mascare METALICE

DENUMIRE

Ţeavă baterie bucătărie XL

Ţeavă baterie bucătărie XXL

DENUMIRE

Ţeavă baterie cadă XXL

În lunga lui călătorie Optima CRON va avea ca tovarăşi de drum un catalog complet de piese de schimb şi de componente 
consumabile, disponibile în timp util clientului, pentru a asigura o bună funcţionalitate şi un ciclu de viaţă cât mai îndelungat.

SERVICII CLIENŢI
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             este marcă înregistrată la OSIM, ceea ce ne asigură dreptul de a fi protejaţi împotriva copierii sau reproducerii 
conţinutului acestei broşuri. Toate informaţiile şi schiţele prezentate sunt proprietatea OPSIMUS.



PartenerStr. Octavian Goga nr. 1-A
Teiuş, jud. Alba
ROMANIA

E-mail: office@opsimus.ro
Tel./Fax: 0258 852 170

www.opsimus.ro

Pentru a fi fericitul utilizator al bateriilor CRON 
contactaţi partenerii noştri sau căutaţi-le 

în punctele de vânzare specializate în obiecte sanitare.

Vă rugăm să reţineţi că această broşură conţine doar o gamă 
din multitudinea de produse care alcătuiesc familia               .


