Conversores
e Prolongadores

Disponíveis para satisfazer a imaginação
e gosto do consumidor.

Reparos
Ligações Flexíveis
Sobre Nós
Desde que iniciou suas atividades, há 25 anos, a Blukit tem um objetivo muito claro:
oferecer soluções para instalações hidráulicas com excelência e qualidade. Para
descomplicar o trabalho dos clientes, a empresa aposta em inovação.
A inovação está no DNA da companhia desde o seu primeiro produto. O Kit Conversor
de Registros foi lançado para possibilitar que itens de marcas diferentes – que antes
não poderiam ser combinados por terem diferenças na sua estrutura – pudessem ser
instalados juntos.
A Blukit surgiu para trazer facilidade e liberdade de escolha para o consumidor. E foi a
partir daí que desenvolveu uma cultura de qualidade e transparência com os seus
parceiros e pontos de vendas.
Hoje, são mais de 3.500 itens distribuídos em nove linhas de produtos. Em suas três
unidades fabris, localizadas em Blumenau (SC), trabalham cerca de 500 colaboradores
que produzem 90 milhões de peças ao mês. Os itens são comercializados no Brasil e
na América Latina.
Do reparo ao acabamento, conte com a Blukit para oferecer aos seus clientes uma
verdadeira solução.

Descarga

Acessórios

Sifões Conexões

Sistemas Inteligentes
Cozinha

Banheiro

Jardim

Sistema de

Conversores
e
Reparos
Blukit
Prolongadores
A linha de conversores possibilita a instalação do
acabamento de um fabricante sobre a base do registro de
outro. Já os prolongadores auxiliam no reparo de
instalações com registros embutidos (enterrados) e
sobressalentes na parede. Versáteis, os prolongadores
permitem o reparo sem a necessidade de se quebrar
paredes.

São mais de 200 modelos disponíveis para
satisfazer a imaginação e gosto dos consumidores.

Principais Aplicações

Residências

Prédios

Hotéis

Cozinha

Banheiros

Torneiras e
Misturadores

Registros

Benefícios
Acabamento original
Permite usar o acabamento
original.

100%

NACIONAL

Manutenção sem quebrar parede
Corrige problemas de instalação sem
a necessidade de quebrar a parede.

Fabricação Nacional

Garantia

Produto produzido 100%
no Brasil.

Produto com 5 anos de
garantia.

Teste de Qualidade
Produtos testados constantemente
dentro da norma ABNT.
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Prolongadores para Registros

Registro de pressão ou gaveta embutido (enterrado)

Prolongadores para
Torneiras de Mesa.

Acabamento Y

Prolongador Blukit para a marca Y

Prolongador de canopla

Registro de pressão ou gaveta sobressalente.

Prolongadores para
Registros.

Acabamento X

Prolongador Blukit da marca X

Conversores para Registros
Os conversores Blukit permitem que você
escolha qual acabamento deseja instalar no seu
registro. Basta usar o conversor certo.

Registro de pressão ou gaveta da marca X

Acabamento Y

Conversor Blukit da marca X para a Y

+70disponíveis

modelos

Registro de pressão ou gaveta da marca Y

Acabamento X

Conversor Blukit da marca Y para a X
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Atende as principais marcas
do mercado como Deca, Docol,
Fabrimar, Meber, Celite, Tinco,
Albion, Oriente, entre outras.
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Blukit Metalúrgica Ltda.
Rua João Pessoa, nº 2566
Blumenau - SC
CEP 89036-003
47 3331.0800

www.blukit.com.br
facebook.com.br\canalblukit
youtube.com.br\canalblukit

7 897210 47307 5

