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SYSTÉMY

Série podomítkových systémů je ideální
volbou pro koupelnové zařízení a sanitární prostory. Nádržka, která zajišťuje bezchybný provoz, se vyznačuje úsporným
a tichým chodem a nezabírá v koupelně
žádné místo, protože je skryta ve stěně.
Série obsahuje širokou řadu zapuštěných
ovládacích tlačítek a je esteticky v souladu
s prostředím koupelny dle Vašich představ.

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Univerzální instalace do stěn, nebo lehkých sádrokartonových příček
Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PE-HD
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HMV (10 dB(A) při 0,3 MPa)

Váha: 15570 g
Balení:
2/balení (1.170 × 515 × 290 mm),
24/paleta (1.000 × 1.200 × 2.220 mm

Ruby Eco

Zircon Eco

Aplite Eco
Aplite

Hloubkově nastavitelné pozinkované uchycení pro
montáž na zeď
Univerzální připojení na vodu DN 15 (1/2˝) s vestavěným rohovým ventilem
Připojovací koleno z PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Technické informace
Objem nádržky: 7,5 litru
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 5 l/6 l/7 l
Malé množství vody: 3 l/4 l
Přípojka vody: vlevo nahoře, střed nahoře, vpravo
nahoře, vpravo z boku
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy - rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah uchycení pro montáž na zeď: od 12 do 20 cm
Vhodné pro instalaci závěsného WC s osovou vzdáleností 18 nebo 23 cm
Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Univerzální instalace do stěn, nebo lehkých sádrokartonových příček

Selenite Eco
Selenite

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 7512 STANDARD

Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 113 cm
Šířka modulu: 50 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PE-HD
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HMV (10 dB(A) při 0,3 MPa)

pro závěsnou WC mísu

Možnost instalace ovládacích tlačítek

Technický nákres

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Univerzální instalace do stěn, nebo lehkých sádrokartonových příček

Váha: 16100 g
Balení:
2/balení (1.170 × 515 × 290 mm),
24/paleta (1.000 × 1.200 × 2.220 mm)

Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 53 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z ABS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HDV

Technické informace
Objem nádržky: 7,5 litru
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 5 l/6 l/7 l
Malé množství vody: 3 l/4 l
Přípojka vody: vlevo nahoře, střed nahoře, vpravo
nahoře, vpravo z boku
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy s brzdou – rozmezí od 0
do 24 cm
Možnost otočení podpěrných noh
Rozsah uchycení pro montáž na zeď v rozsahu: od 12
do 20 cm
Vhodné pro instalaci závěsného WC s osovou vzdáleností 18 nebo 23 cm

pro závěsnou WC mísu, basic

Identifikační kód: 628386

Bez ovládacího tlačítka

Identifikační kód: 195874
Váha: 17200 g
Balení:
2/balení (1.170 × 560 × 332 mm),
24/paleta (1.000 × 1.200 × 2.384 mm)

Zircon Eco

Aplite Eco
Aplite

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Prvek je připevněn k zemi
Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 53 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z ABS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HDV

Selenite Eco
Selenite

Technický nákres
500
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Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné pozinkované uchycení pro
montáž na zeď

Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace IR sensoru pro ovládání
Bez ovládacího tlačítka
Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Ruby Eco

Zircon Eco

Aplite Eco
Aplite

Selenite Eco
Selenite

Technický nákres

550
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Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace IR sensoru pro ovládání

pro závěsnou WC mísu

Možnost instalace ovládacích tlačítek

Ruby Eco

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l
Malé množství vody: 3 l/4,5 l
Přípojka vody: střed nahoře, napravo
Nosný rám zhotoven z profilů 30 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy - rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah uchycení pro montáž na zeď: od 15 do 22 cm
Vhodné pro instalaci závěsného WC s osovou vzdáleností 18, nebo 23 cm

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou samonosný 9012 (Jog)

Bez ovládacího tlačítka

h

Identifikační kód: 223468

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 9012 (Jog)

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

h

pro závěsnou WC mísu

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné pozinkované uchycení pro
montáž na zeď
Univerzální připojení na vodu DN 15 (1/2˝) s vestavěným rohovým ventilem
Připojovací koleno z PE ø 90/90 mm s těsněním
Připojovací redukce z PE ø 90/110 mm s těsněním
Hloubkově nastavitelné připojovací koleno (+/-10 mm)
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

(1150)

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 7512 PREMIUM

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI S NÁDRŽKOU

(1000)

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI S NÁDRŽKOU

(1150)

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

(1000)

6

Identifikační kód: 195001
Váha: 28800 g
Balení:
2/balení (1.170 × 550 × 430),
16/paleta (800 × 1.200 × 2.280 mm)

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l
Malé množství vody: 3 l/4,5 l
Přípojka vody: střed nahoře, napravo
Nosný rám zhotoven z profilů 30 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy - rozmezí od 0 do 24 cm
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18,
nebo 23 cm
Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy

Bez ovládacího tlačítka
Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Ruby Eco

Zircon Eco

Technický nákres

Aplite Eco
Aplite

Selenite Eco
Selenite

7

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI S NÁDRŽKOU

pro závěsnou WC mísu
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Pro univerzální instalaci do pevných stěn
Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 54 cm
Hloubka modulu: 9 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z PS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Identifikační kód: 351870
Váha: 12500 g
Balení:
1 kus (1.160 × 540 × 148 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.300 mm)

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: od 6 l do 9 l
Malé množství vody: od 2 l do 5 l
Přípojka vody: střed nahoře
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 30 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy - rozmezí od 0 do 20 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 9 do 14
cm
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm
Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 6012
pro závěsnou WC mísu, horní/přední ovládání
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Pro univerzální instalaci do pevných stěn
Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Ovládání zepředu, nebo seshora
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Nádržka z PS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Identifikační kód: 257144
Váha: 14480 g
Balení:
2/balení (1.170 × 515 × 290 mm),
24/paleta (1.000 × 1.200 × 2.220 mm)

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l
Malé množství vody: 3 l
Přípojka vody: nahoře vpravo
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18 nebo
23 cm
Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI S NÁDRŽKOU

Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 6012
pro závěsnou WC mísu, horní/přední ovládání
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Bez ovládacího tlačítka
Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Ruby Eco

Zircon Eco

Aplite Eco

Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 88 cm
Šířka modulu: 50 cm
Ovládání zepředu, nebo seshora
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Nádržka z PS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Selenite Eco

Technický nákres

550

90-140
20-80

H2O

Identifikační kód: 256136
Váha: 13860 g
Balení:
2/balení (890 × 515 × 290 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

180
(230)

h

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 9052 (Mediteran)

(1150)

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

(1000)
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OKFFB
DN90

0-200

Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Připojovací redukce z PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

pro závěsnou WC mísu, horní/přední ovládání
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Ekanite Eco

Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsné WC s podomítkovou
splachovací nádržkou do sádrokartonových příček
Výška modulu: 82 cm
Šířka modulu: 50 cm
Ovládání zepředu, nebo seshora
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Nádržka z PS materiálu
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Linarite Eco

Technický nákres

Identifikační kód: 256135
Váha: 13730 g
Balení:
2/balení (830 × 515 × 290 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Připojovací redukce z PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Bez ovládacího tlačítka
Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Axinite Eco

Ekanite Eco

Linarite Eco

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci s
nádržkou 6012

Bez ovládacího tlačítka

Axinite Eco

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l
Malé množství vody: 3 l
Přípojka vody: nahoře vpravo
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l
Malé množství vody: 3 l
Přípojka vody: nahoře vpravo
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24
cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18,
nebo 23 cm
Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci

Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Připojovací redukce z PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Bez ovládacího tlačítka
Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Axinite Eco

Technický nákres

Ekanite Eco

Linarite Eco
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PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
bidet

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
umyvadlo a bezbariérové koupelny

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Vlastnosti
Samonosný modul pro závěsný bidet do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci nástěnného bidetu s osovou
vzdáleností 18, nebo 23 cm

Vlastnosti
Samonosný modul pro umyvadlo do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci umyvadla s osovou vzdáleností
od 45 do 390 mm
Obsahuje těsnění Dallmer (ø 32/ø 50)

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm

Identifikační kód: 256101
Váha: 12990 g
Balení:
1 kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Váha: 11560 g
Balení:
1 kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M10 pro připevnění
bidetu
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
Pryžové těsnění pro sifon ø 32 mm
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Identifikační kód: 257305
Váha: 12670 g
Balení:
1 kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
umyvadla, univerzální

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Vlastnosti
Samonosný modul pro umyvadlo do sádrokartonových příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci umyvadla s osovou vzdáleností
od 45 do 390 mm

Vlastnosti
Samonosný modul pro umyvadlo do sádrokartonových příček
Výška modulu: 134 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci umyvadla s osovou vzdáleností
od 45 do 390 mm

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M10 pro připevnění
umyvadla
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
Pryžové těsnění pro sifon ø 32 mm
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky
Montážní držák s nastavitelnou osovou vzdáleností
Výškově nastavitelné podpůrné přepážky
Odtokové koleno z PE ø 50 mm

Technický nákres

Identifikační kód: 256099
Váha: 12820 g
Balení:
1 kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M10 pro připevnění
umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro instalaci umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro podporu umyvadla
Výškově nastavitelné sifon Dallmer (ø 32/ø 50)
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
umyvadlo

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Montážní držák s nastavitelnou osovou vzdáleností
Odtokové koleno z PE ø 50 mm

Identifikační kód: 256097

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky
Montážní držák s nastavitelnou osovou vzdáleností
Výškově nastavitelné podpůrné přepážky

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M10 pro připevnění
umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro instalaci umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro podporu umyvadla
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
Pryžové těsnění pro sifon ø 32 mm
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Technický nákres
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PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
umyvadla

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
pisoár, univerzální

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Vlastnosti
Samonosný modul pro umyvadlo do sádrokartonových příček
Výška modulu: 88 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci umyvadla s osovou vzdáleností
od 45 do 390 mm

Vlastnosti
Samonosný modul pro pisoár do sádrokartonových
příček
Výška modulu: 134 cm
Šířka modulu: 50 cm

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Montážní držák s nastavitelnou osovou vzdáleností
Odtokové koleno z PE ø 50 mm

Identifikační kód: 256100
Váha: 10600 g
Balení:
2/balení (890 × 515 × 290 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Možnost otočení podpěrných noh
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M10 pro připevnění
umyvadla
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
Pryžové těsnění pro sifon ø 32 mm
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Identifikační kód: 254393
Váha: 14330 g
Balení:
1 kus (1.350 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.200 mm)

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
pisoár se senzorem Halite 230 V

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Vlastnosti
Samonosný modul pro umyvadlo do sádrokartonových příček
Výška modulu: 134 cm
Šířka modulu: 50 cm
Vhodné pro instalaci umyvadla s osovou vzdáleností
od 45 do 390 mm

Vlastnosti
Samonosný modul pro pisoár do sádrokartonových
příček
Prvek obsahuje sadu pro instalaci čidla Halite 230 V
Výška modulu: 134 cm
Šířka modulu: 50 cm
Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Možnost otočení podpěrných noh
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky
Obsahuje sadu pro instalaci čidla Halite 230 V

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky
Montážní držák s nastavitelnou osovou vzdáleností
Výškově nastavitelné podpůrné přepážky
Odtokové koleno z PE ø 50 mm

Identifikační kód: 256111
Váha: 14300 g
Balení:
2/balení (1350 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticí M10 pro připevnění umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro instalaci umyvadla
Výškově nastavitelný držák pro podporu umyvadla
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
Pryžové těsnění pro sifon ø 32 mm
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Identifikační kód: 258068
Váha: 15000 g
Balení:
1 kus (1.350 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace bez senzoru: (nutno objednat zvlášť)
Možnost instalace bez sifonu

Technický nákres
360 mm

180 mm

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticí M8 pro připevnění pisoáru
Ohebná odtoková trubka DN 15 (1/2˝)/DN 15 (1/2˝) s
připojovacím kolenem DN 15 (1/2˝)
Výškově nastavitelný držák pro instalaci pisoáru
Výškově nastavitelný držák pro podporu pisoáru
Výškově nastavitelný držák pro připevnění odtokové
trubky
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
s těsněním
Etiketa ve formě měřící pásky pro regulaci výšky držáku

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
umyvadla, univerzální

Technický nákres

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Obsah balení
Sada pro instalaci (ident 201498), pro montáž IR čidla
HALITE 230V s ovládacím tlačítkem z nerezu (ident
195079)
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M8 pro připevnění
pisoáru
Ohebná odtoková trubka DN 15 (1/2˝)/DN 15 (1/2˝) s
připojovacím kolenem DN 15 (1/2˝)
Výškově nastavitelný držák pro instalaci pisoáru
Výškově nastavitelný držák pro podporu pisoáru

Výškově nastavitelný držák pro připevnění odtokové
trubky
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
s těsněním
Etiketa ve formě měřící pásky pro regulaci výšky držáku
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace bez senzoru: (nutno objednat zvlášť)
Možnost instalace bez sifonu

Technický nákres
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PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
pisoár, se senzorem Halite, bateriový
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn
Vlastnosti
Samonosný modul pro pisoár do sádrokartonových
příček
Prvek obsahuje sadu pro instalaci bateriově napájeného
čidla Halite
Výška modulu: 134 cm
Šířka modulu: 50 cm

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

Výškově nastavitelný držák pro podporu pisoáru
Výškově nastavitelný držák pro připevnění odtokové
trubky
Výškově nastavitelné odtokové koleno z PE ø 50 mm
s těsněním
Etiketa ve formě měřící pásky pro regulaci výšky držáku
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
podpory, držáky a dělící stěny
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Možnost instalace bez senzoru: (nutno objednat zvlášť)
Možnost instalace bez sifonu

Vlastnosti
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm
Technický nákres

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Možnost otočení podpěrných noh
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Výškově nastavitelné držáky
Obsahuje sadu pro instalaci čidla bateriově napájeného
čidla Halite

Identifikační kód: 258069
Váha: 15860 g
Balení:
2/balení (1.350 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Identifikační kód: 258336
Váha: 11300 g
Balení:
2/balení (1170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

Identifikační kód: 256109
Váha: 12440 g
Balení:
1/kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220 mm)

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci pro
pračku

LIV-FIX - modul pro suchou instalaci prázdný, pro kontrolní šachty

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn
Jako samonosný prvek pro předstěnovou instalaci při
suché montáži
Předstěnová instalace v úhlu, nebo do rohu
Pro univerzální instalaci do pevných stěn

Vlastnosti
Samonosný modul pro pračku do sádrokartonových
příček
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm

Vlastnosti
Výška modulu: 115 cm
Šířka modulu: 50 cm

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Přípojka pro vodu DN 15 (1/2˝)
Sifon pro pračku (ident 195471)
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Obsah balení
Sada pro instalaci (ident 223761), pro montáž IR čidla
HALITE bateriový s ovládacím tlačítkem z nerezu (ident
229581)
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Dvě závitové tyče s maticema M8 pro připevnění
pisoáru
Ohebná odtoková trubka DN 15 (1/2˝)/DN 15 (1/2˝) s
připojovacím kolenem DN 15 (1/2˝)

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm
Předem nainstalovaná přípojka pro vodu DN 15 (1/2˝)
Sifon pro pračku

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm

Technický nákres

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Identifikační kód: 256110
Váha: 9760 g
Balení:
1/kus (1.170 × 515 × 135 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 2.220mm)

Technický nákres
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PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

LIV-FIX MODULY PRO SUCHOU INSTALACI

LIV-MOUNT MODULY PRO ZAZDĚNÍ S NÁDRŽKOU

LIV-MOUNT – modul pro zazdění s
nádržkou 7512

LIV-FIX - prvek pro suchou instalaci montáž
vlevo/vpravo

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

pro závěsnou WC mísu
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 20 do 80 mm

Vlastnosti
Výška modulu: 115 cm

Ruby Eco

Zircon Eco

Aplite Eco
Aplite

Selenite Eco
Selenite

Vlastnosti
Zazdívací prvek pro závěsné mísy s podmítkovou
nádržkou
Nádržka je plně chráněna krytem z polystyrenu
Výška modulu: přibližně 105,5 cm (záleží na vybrané
toaletní míse)
Hloubka modulu: 13,6 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PE-HD
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HMV (10 dB(A) při 0,3 MPa)

Váha: 4310 g
Balení:
2/balení (1.170 × 145 × 50 mm),
40/paleta (1.800 × 1.200 × 650 mm)

Váha: 10120 g
Balení:
1 kos (1.150 × 505 × 138 mm),
24/paleta (1.200 × 800 × 2.170 mm)

Obsah balení
Univerzální připojení na vodu DN 15 (1/2˝) s
vestavěným rohovým ventilem
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

794

Identifikační kód: 325703

Technický nákres

745

Identifikační kód: 256102

Technické informace
Objem nádržky: 7,5 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 5 l/6 l/7 l
Malé množství vody: 3 l/4 l
Přípojka vody: nahoře vlevo/střed/vpravo, z pravé
strany
Nosný kovový pozinkovaný profil
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm

136

230
180
100

Technický nákres

830

Obsah balení
Nosný montážní rám
Výškově nastavitelné pozinkované podpěrné nohy
Hloubkově nastavitelné držáky pro předstěnovou
instalaci
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

480
550

Technické informace
Nosný rám zhotoven z profilů 40 × 40 mm
Nosný rám opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Dvě na výšku stavitelné nohy – rozmezí od 0 do 24 cm
Rozsah držáků pro předstěnovou instalaci: od 12 do
20 cm

35
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Ø 110

Bez ovládacího tlačítka

LIV-MOUNT – modul pro zazdění s
nádržkou 9012 (Jog)

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

pro závěsnou WC mísu
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 30 do 80 mm
Vlastnosti
Zazdívací prvek pro závěsné mísy s podmítkovou
nádržkou
Výška modulu: přibližně 105,5 cm (záleží na vybrané
toaletní míse)
Hloubka modulu: 12 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu ABS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HDV

Prvek STS pro přichycení LIV-FIX
Způsob instalace
Prvek STS se instaluje na modul LIV-FIX se šířkou 50
cm, z profilů 40 × 40 mm.
Instalace na modulu pro suchou instalaci shora; na
pravou, nebo levou stěnu

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l
Malé množství vody: 3 l/4,5 l
Přípojka vody: nahoře uprostřed/vpravo
Nosný kovový pozinkovaný profil
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm

Vlastnosti
Šířka prvku: od 800 do 1.130 mm

Identifikační kód: 279021
Váha: 4470 g
Balení:
2/balení (860 × 85 × 45 mm),
24/paleta (800 × 1.200 × 380 mm)

Technické informace
Prvek STS opatřen ochranným práškovým lakem v
modré barvě
Rozsah prvku: od 800 do 1.130 mm
Možnost instalace i při speciálních konstrukčních
situacích
Obsah balení
Prvek STS a připojovací prvky pro instalaci na zeď

Technický nákres
Identifikační kód: 195850
Váha: 8700 g
Balení:
3/balení (770 × 600 × 411 mm),
36/paleta (1.233 × 800 × 2.150 mm)

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/110 mm s těsněním
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace IR sensoru pro ovládání
Bez ovládacího tlačítka

Ruby Eco

Zircon Eco

Technický nákres

Aplite Eco
Aplite

Selenite Eco
Selenite
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PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

LIV-MOUNT MODULY PRO ZAZDĚNÍ S NÁDRŽKOU

LIV-MOUNT – modul pro zazdění s
nádržkou 9052 (Mediteran)

LIV-MOUNT MODULY PRO ZAZDĚNÍ S NÁDRŽKOU

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

LIV-MOUNT – modul pro zazdění s
nádržkou 6012

pro závěsnou WC mísu

Vlastnosti
Zazdívací prvek pro závěsné mísy s podmítkovou
nádržkou
Výška modulu: přibližně 106 cm (záleží na vybrané
toaletní míse)
Hloubka modulu: 9 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Ruby Eco

Identifikační kód: 351883
Váha: 7400 g
Balení:
1/kus (1.135 × 475 × 122 mm),
20/paleta (800× 1.200 × 2.040 mm)

Aplite Eco

385
315

530
470

90

15-80

230
180

Váha: 7580 g
Balení:
2/balení (735 × 380 × 290 mm),
40/paleta (1.200 × 800 mm)

210

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Axinite Eco

Ekanite Eco

Linarite Eco

Vlastnosti
Zazdívací prvek pro závěsné mísy s podmítkovou
nádržkou
Výška modulu: přibližně 111,5 cm (záleží na vybrané
toaletní míse)
Hloubka modulu: 14,5 cm
Ovládání zepředu, nebo seshora
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Nádržka z materiálu PS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Technický nákres

430
365
15

Identifikační kód: 229029
Váha: 8540 g
Balení:
2/balení (955× 380 × 290 mm),
32/paleta (1.200 × 1.000 mm)

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l
Malé množství vody: 3 l
Přípojka vody: nahoře vpravo
Nosný kovový pozinkovaný profil
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm

Identifikační kód: 229030

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn Instalace nádržky: hloubka od 20 do 80 mm

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Axinite Eco

Technický nákres

pro závěsnou WC mísu, horní/přední

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l
Malé množství vody: 3 l
Přípojka vody: nahoře vpravo
Nosný kovový pozinkovaný profil
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 20 do 80 mm

Selenite Eco

Bez ovládacího tlačítka

LIV-MOUNT – modul pro zazdění s
nádržkou 6012

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Vlastnosti
Zazdívací prvek pro závěsné mísy s podmítkovou
nádržkou
Výška modulu: přibližně 82 cm (záleží na vybrané
toaletní míse)
Hloubka modulu: 14,5 cm
Ovládání zepředu, nebo seshora
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Nádržka z materiálu PS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: od 6 l do 9 l
Malé množství: od 2 l do 5 l
Přípojka vody: nahoře uprostřed
Nosný kovový pozinkovaný profil
Vhodné pro instalaci WC s osovou vzdáleností 18, nebo
23 cm
Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/90 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

Zircon Eco

750

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 15 do 80 mm

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

pro závěsnou WC mísu, horní/přední

35

18

705

555

685
145

45

Bez ovládacího tlačítka

100
h

h
200

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Vestavěné odtokové koleno PE ø 90/110 mm s těsněním
Spojovací díly k připojení závěsné WC mísy
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Bez ovládacího tlačítka

Technický nákres

Ekanite Eco

Linarite Eco
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WC NÁDRŽKY PRO ZAZDĚNÍ

WC NÁDRŽKY PRO ZAZDĚNÍ

Aplite Eco
Aplite

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Objem nádržky: 7,5 litrů
Velké množství vody: 5 l/6 l/7 l
Malé množství vody: 3 l/4 l
Přípojka vody: nahoře vlevo/uprostřed/vpravo, z pravé
strany

Selenite Eco
Selenite

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: od 6 l do 9 l
Malé množství vody: od 2 l do 5 l
Přípojka vody: nahoře vpravo

Technický nákres
596

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

20-80

474

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci

739

X

300

Váha: 3600 g
Balení:
1/kus (795× 540 × 113 mm),
30/paleta (1.200 × 800 × 1850 mm)

293

259

Váha: 6266 g
Balení:
1/kus (730 × 480 × 125 mm),
36/paleta (1.200 × 800 × 2.070 mm)

WC nádržka pro zazdění 9012 (Jog) pro
podlahové WC mísy
Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 30 do 80 mm

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

Ruby Eco

Zircon Eco

Vlastnosti
Vestavěná nádržka pro podlahové WC mísy
Výška instalace závisí na vybrané WC míse
Hloubka modulu: 12 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu ABS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HDV
Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l
Malé množství vody: 3 l/4,5 l
Přípojka vody: nahoře uprostřed/vpravo

Technický nákres

Obsah balení
Rohový ventil s přípojkou DN 15 (1/2˝)
Jiné drobné montážní díly potřebné k instalaci
Možnost instalace s IR senzorem
Bez ovládacího tlačítka

350

Identifikační kód: 195907
Váha: 5000 g
Balení:
3/balení (770 × 600 × 411 mm),
36/paleta (1.233 × 800 × 2.150 mm)

Aplite Eco

Aplite Eco
Aplite

Selenite Eco
Selenite

Selenite Eco

Technický nákres
460

88

15-80

460

Identifikační kód: 351884

636

205

Bez ovládacího tlačítka

Zircon Eco

49

Identifikační kód: 325702

Ruby Eco

Vlastnosti
Vestavěná nádržka pro podlahové WC mísy
Výška instalace závisí na vybrané WC míse
Hloubka modulu: 8,9 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PS
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil

170

470

Zircon Eco

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 15 do 80 mm

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

570

Ruby Eco

Vlastnosti
Vestavěná nádržka pro podlahové WC mísy
Výška instalace závisí na vybrané WC míse
Hloubka modulu: 12 cm
Ovládání zepředu
Použití pro dvojtlačítkové ovládací tlačítka
Možnost použití start/stop ovládacího tlačítka
Nádržka z materiálu PE-HD
Nádržka izolována proti kondenzaci
Tichý napouštěcí ventil HDV

WC nádržka pro zazdění 9052 pro podlahové WC mísy, Mediteran

320

Způsob instalace
Do prefabrikovaných stěn, nebo do pevných stěn
Instalace nádržky: hloubka od 20 do 80 mm

Možnost instalace ovládacích tlačítek:

X

WC nádržka pro zazdění 7512 pro podlahové WC mísy

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

240

PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

X

20

21

23

Více než tisíce let, příroda lidem poskytovala zdroje vnitřního klidu a harmonie a byla
bohatým zdrojem moudrosti, poznání a
tvořivosti. Při navrhování ovládacích tlačítek
jsme čerpali inspiraci z magických polodrahokamů, drahokamů a minerálů. Výsledným
produktem je kombinace tvarů, barev a
materiálů, které přináší harmonii přírody do
Vašich prostor.

24 ruby eco, zircon eco
25 APLITE, SELENITE
26 AXINITE, EKANITE, LINARITE

2 3 OVLÁDACÍ
TLAČÍTKA
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24

APLITE, APLITE ECO, SELENITE, SELENITE ECO

RUBY ECO, ZIRCON ECO

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Ovládací tlačítko Ruby Eco

Ovládací tlačítka Aplite a Aplite Eco

pro dvojité splachování

Pro jednoduché splachování start-stop (Aplite) i dvojité splachování (Aplite Eco)

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Vlastnosti
Výplň: plexisklo, sklo nebo dřevo
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

Vlastnosti
Kvalitní materiál ASA (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

Technické informace
Pro dvojité splachování
Ovládání zepředu

Technické informace
Ovládací tlačítko pro jednoduché splachování má funkci
přerušení splachování
Ovládání zepředu

Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

Vhodné pro nádržky typu 7512 (Herkul), 9012 (Jog)
a 9052 (Mediteran)
Technický nákres

Provedení
Barva
Sklo
bílá
Sklo
pergamon
Sklo
zelená
Dřevo
wenge
Dřevo
zebrano
Plexisklo
bílá
Plexisklo
černá
Rám bez výplně 		

ID
229455
392902
229454
229456
70107
73730
223108
232865

EAN kód
3838912012715
3838912026316
3838912012708
3838912012722
3838912026408
3838912021526
3838912009708
3838912012913

Vhodné pro nádržky typu 7512 (Herkul), 9012 (Jog) a 9052
(Mediteran)

Technický nákres

Provedení
Aplite
Aplite
Aplite
Aplite Eco
Aplite Eco
Aplite Eco

Váha: 830–1204 g
Balení: 4/balení (280 × 186 × 220 mm)

ID: 229455

ID: 392902

ID: 229454

ID: 229456

ID: 70107

ID: 73730

ID: 223108

ID: 232865
rám bez výplně

ID: 195851

ID: 195866

ID: 195870

ID: 195852

Provedení
Barva
Plexisklo
bílá
Sklo
pergamon
Sklo
zelená
Dřevo
wenge
Dřevo
zebrano
Plexisklo
bílá
Plexisklo
černá
Rám bez výplně		

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky
Vlastnosti
Kvalitní materiál ASA (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje
Technické informace
Ovládací tlačítko pro jednoduché splachování má funkci
přerušení splachování
Ovládání zepředu
Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

ID
223125
229457
229458
68100
229459
74249
73601
392901

EAN kód
3838912009715
3838912012807
3838912012814
3838912026323
3838912012821
3838912026422
3838912026415
3838912026309

Vhodné pro nádržky typu 7512 (Herkul), 9012 (Jog) a
9052 (Mediteran)

Technický nákres

Provedení
Selenite
Selenite
Selenite
Selenite Eco
Selenite Eco
Selenite Eco

ID: 74249

ID: 73601

Barva
bílá
matný chrom
lesklý chrom
bílá
matný chrom
lesklý chrom

ID
195854
195869
195873
195853
195868
195872

EAN kód
3838912156303
3838912156808
3838912157003
3838912156228
3838912156723
3838912156907

Váha: 460 g
Balení:
4/balení (285 × 190 × 225 mm)

Váha: 510–832 g
Balení: 4/balení (280 × 186 × 220 mm)

ID: 229459

iID: 195871

Pro jednoduché splachování start-stop (Selenite) i dvojité
splachování (Selenite Eco)

Vhodné pro nádržky typu 7512 (Herkul), 9012 (Jog)
a 9052 (Mediteran)

ID: 68100

ID: 195867

Ovládací tlačítka Selenite a Selenite Eco

Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

ID: 229458

EAN kód
3838912156211
3838912156716
3838912156822
3838912156204
3838912156709
3838912156815

pro dvojité splachování

Technické informace
Pro dvojité splachování
Ovládání zepředu

ID: 229457

ID
195852
195867
195871
195851
195866
195870

Ovládací tlačítko Zircon Eco

Vlastnosti
Výplň: plexisklo, sklo nebo dřevo
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

ID: 223125

Barva
bílá
matný chrom
lesklý chrom
bílá
matný chrom
lesklý chrom

Váha: 460 g
Balení:
4/balení (285 × 190 × 225 mm)

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Technický nákres

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

ID: 392901
rám bez výplně

ID: 195853

ID: 195868

ID: 195872

ID: 195854

ID: 195869

ID: 195873

25
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

AXINITE ECO, EKANITE ECO

Ovládací tlačítko Axinite Eco

Ovládací tlačítko Linarite Eco

pro dvojité splachování

pro dvojité splachování

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Vlastnosti
Kvalitní materiál ASA (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

Vlastnosti
Kvalitní materiál ASA (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

Technické informace
Pro dvojité splachování
Ovládání zepředu, nebo seshora

Technické informace
Pro dvojité splachování
Ovládání zepředu, nebo seshora

Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby

Vhodné pro nádržky typu 6012

Vhodné pro nádržky typu 6012

Provedení
Axinite Eco
Axinite Eco
Axinite Eco

Barva
bílá
matný chrom
lesklý chrom

ID
229033
229036
229037

EAN kód
3838912010605
3838912010704
3838912010711

Provedení
Linarite Eco
Linarite Eco
Linarite Eco

Váha: 350 g
Balení:
4/balení (140 × 240 × 210 mm)

ID: 229033

ID: 229036

ID: 229037

ID: 229044

pro dvojité splachování
Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky
Vlastnosti
Kvalitní materiál ASA (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje
Technické informace
Pro dvojité splachování
Ovládání zepředu, nebo seshora
Obsah balení
Všechny části potřebné pro instalaci tlačítka
Nosný rám
Prvky k uchycení
Seřizovací šrouby
Vhodné pro nádržky typu 6012
Provedení
Barva
Ekanite Eco
bílá
Ekanite Eco
matný chrom
Ekanite Eco lesklý/matný chrom
Váha: 360 g
Balení:
4/balení (247 × 150 × 264 mm)

ID: 229042

ID: 229043

Barva
bílá
matný chrom
lesklý chrom

Váha: 360 g
Balení:
4/balení (247 × 150 × 264 mm)

Ovládací tlačítko Ekanite Eco

ID: 229039

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

LINARITE ECO

ID
229039
229042
229043

EAN kód
3838912010803
3838912010902
3838912010919

ID: 229047

ID: 229048

ID
229044
229047
229048

EAN kód
3838912010926
3838912011022
3838912011107

27
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Sanitární elektronika představuje nejlepší
řešení hygienických problémů. Představujeme Vám LIV SENSO, systém bezkontaktního splachování, kde obzvláště
citlivý sensor snímá pohyb Vašich rukou a
Vašeho těla.
30 PODOMÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ
31

PISOÁRY

33 NADOMÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ

29 BEZKONTAKTNÍ
SPLACHOVÁNÍ
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Způsob instalace
Instalace na podomítkovou nádržku 9012 (Jog)
Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Bateriové napájení
Pro bezkontaktní splachování na nádržky 9012 (Jog)
Ovládací tlačítko, vyrobené z kvalitního materiálu ASA
Spouštění: pohnutím rukou před senzorem, nebo
zmáčknutím tlačítka (mechanické spuštění)
Dvojité spláchnutí senzorem: velké množství vody (6
l/9 l), nebo malé množství (3 l/4,5 l)
Mechanické dvojité spláchnutí: velké množství vody (6
l/9 l), nebo malé množství (3 l/4,5 l)

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Elektrické zdvihací zařízení odtokové sady
Nízkonapěťový servomotor
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky
Baterie

IR sada z nerezu s ovládacím tlačítkem Celestine pro podmítkové splachování, bateriový
Způsob instalace
Instalace na podomítkovou nádržku 9012 (Jog)
Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Pro bezkontaktní splachování na nádržky 9012 (Jog) automaticky
Čelní panel z nerezu – CrNi
Čelní panel chráněn proti vandalismu
Automatické spouštění, nebo mávnutím ruky před
senzorem
Možnost nastavení prodlevy: od 1 do 32 s
Možnost nastavení citlivosti: od 35 do 70 cm

Vhodné pro splachovací nádržky 9012 (Jog)
Technický nákres

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení baterie: 6 V

Identifikační kód: 223767

Váha: 800 g
Balení:
kus/krabice (380 × 190 × 90 mm)

Váha: 950 g
Balení:
kus/krabice (280 × 180 × 60 mm)

IR sada s ovládacím tlačítkem Aplite senso
pro podmítkové splachování, 230 V

Transformátor
Vhodné pro splachovací nádržky 9012 (Jog)

Způsob instalace
Instalace do LIV-FIX modulů do sádrokartonových
příček pro pisoáry
Instalace jako samostatný prvek při suché montáži
Instalace přímo do zdi
Technický nákres

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení: 230 V/50 Hz
Jmenovité napětí: 230 V AC
Provozní napětí: 24 V DC

Váha: 1330 g
Balení:
kus/krabice (380 × 190 × 90 mm)

IR sada z nerezu s ovládacím tlačítkem
Celestine pro podmítkové splachování, 230
V
Způsob instalace
Instalace na podomítkovou nádržku 9012 (Jog)
Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Pro bezkontaktní splachování na nádržky 9012 (Jog) automaticky
Čelní panel z nerezu – CrNi
Čelní panel chráněn proti vandalismu
Automatické spouštění, nebo mávnutím ruky před
senzorem
Možnost nastavení prodlevy: od 1 do 32 s
Možnost nastavení citlivosti: od 35 do 70 cm
Identifikační kód: 195080
Váha: 1150 g
Balení:
kus/krabice (280 × 180 × 60 mm)

Váha: 710 g
Balení:
kus/krabice (245 × 200 × 45 mm)

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Elektrické zdvihací zařízení odtokové sady
Nízkonapěťový servomotor
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení: 230 V/50 Hz
Jmenovité napětí: 230 V AC
Provozní napětí: 24 V DC

Vhodné pro splachovací nádržky 9012 (Jog)

Technický nákres

16

250

Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Pro bezkontaktní splachování pro pisoáry - automaticky
Čelní panel z nerezu – CrNi
Čelní panel chráněn proti vandalismu
Automatické zaznamenávání uživatele
Možnost nastavení prodlevy: od 1 do 30 s
Možnost nastavení citlivosti: od 5 do 80 cm
Ochrana v případě energetického selhání

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky
Transformátor
Možnost instalace v kombinaci s:
Modulem pro pisoár LIV-FIX, pro čidlo Halite 230 V,
V = 134 cm, Š = 50 cm, ident 258068
Modulem pro pisoár LIV-FIX, pro čidlo Halite 230 V,
V = 130 cm, ident 201499
Modulem pro zazdění pro čidlo Halite, pro pisoár,
230 V, ident 201498

Technický nákres

180

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení: 230 V/50 Hz
Jmenovité napětí: 230 V AC
Provozní napětí: 24 V DC

16
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Identifikační kód: 195991

Identifikační kód: 195079

Nízkonapěťový servomotor
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky
Baterie

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Elektrické zdvihací zařízení odtokové sady

IR sada z nerezu s ovládacím tlačítkem Halite pro pisoáry, 230 V

Způsob instalace
Instalace na podomítkovou nádržku 9012 (Jog)
Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Bateriové napájení
Pro bezkontaktní splachování na nádržky 9012 (Jog)
Ovládací tlačítko, vyrobené z kvalitního materiálu ASA
Spouštění: pohnutím rukou před senzorem, nebo
zmáčknutím tlačítka (mechanické spuštění)

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení baterie: 6 V

BEZKONTAKTNÍ SPLACHOVÁNÍ

165

IR sada s ovládacím tlačítkem Aplite Senso
Duo, pro podmítkové splachování, bateriový

Identifikační kód: 223754

PODOMÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ A PISOÁRY

PODOMÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Elektrické zdvihací zařízení odtokové sady
Nízkonapěťový servomotor
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky
Transformátor

IR sada z nerezu s ovládacím tlačítkem Halite pro pisoáry, bateriový
Způsob instalace
Instalace do LIV-FIX modulů do sádrokartonových
příček pro pisoáry
Instalace jako samostatný prvek při suché montáži
Instalace přímo do zdi

Vhodné pro splachovací nádržky 9012 (Jog)

Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Pro bezkontaktní splachování pro pisoáry - automaticky
Čelní panel z nerezu – CrNi
Čelní panel chráněn proti vandalismu
Automatické zaznamenávání uživatele
Možnost nastavení prodlevy: od 1 do 30 s
Možnost nastavení citlivosti: od 5 do 80 cm

Technický nákres

250
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Identifikační kód: 229581
Váha: 450 g
Balení:
kus/krabice (245 × 200 × 45 mm)

Obsah balení
Čelní panel
Řídící elektronika
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Díly pro montáž ovládacího tlačítka a elektroniky
Baterie
Možnost instalace v kombinaci s:
Modulem pro pisoár LIV-FIX, pro čidlo Halite, bateriově
napájené, V = 134 cm, Š = 50 cm, ident 258069
Modulem pro pisoár LIV-FIX, pro čidlo Halite, bateriově
napájené, V = 130 cm, ident 229560
Modulem pro zazdění pro čidlo Halite, pro pisoár, bateriový, ident 223761 (v případě instalace přímo do stěny)
Technický nákres

180

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení baterie: 9 V
Provozní napětí: 9 V DC

180

BEZKONTAKTNÍ SPLACHOVÁNÍ
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BEZKONTAKTNÍ SPLACHOVÁNÍ

PISOÁRY

NADOMÍTKOVÉ SPLACHOVÁNÍ

Instalační sada pro čidlo Halite, pro pisoár,
230 V

Splachovací nádržka Laguna senso s IR
čidlem, 230 V

Způsob instalace
Instalace do LIV-FIX modulů pro pisoáry
Instalace jako samostatný prvek při suché montáži
Instalace přímo do zdi

Způsob instalace
Pro instalaci jako nezávislý prvek
Montáž na stěnu
Nízká montáž

Vlastnosti
Pro bezkontaktní splachování pro pisoáry - automaticky

Vlastnosti
Spouštění: pohnutím rukou před senzorem, nebo
zmáčknutím tlačítka (mechanické spuštění)
Mechanické spouštění s úsporným/stop tlačítkem
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky

Technické informace
Infračervené ovládání
Napájení: 230 V/50 Hz
Jmenovité napětí: 230 V AC
Provozní napětí: 24 V DC

Identifikační kód: 201498
Váha: 763 g
Balení:
kus/krabice (200 × 185 × 90 mm)

Technický nákres

Obsah balení
Systém souborů s prvky pro uchycení
Ochranné víko sady
Magnetický ventil 24 V DC
Vodní filtr částic s možností čištění filtru
Mechanicky uzavíraný ventil
Přípojka k připojení dodávky vody DN 15 (1/2˝)
Sada pro zazdění, ident 201498, je určena pro vylepšení
se sadou IR s nerez ovládacím tlačítkem Halite pro
pisoáry, 230 V – ident 195079

Identifikační kód: 195270
Váha: 4069 g
Balení:
4/balení (430 × 430 × 585 mm)
80/paleta (1150 × 860 × 2.290 mm)

Instalační sada pro čidlo Halite, pro pisoár,
bateriový

Dálkové ovládání pro čidlo
Vlastnosti
Dálkové ovládání pro nastavení senzorů
Halite, Celestine, Aplite senso Aplite senso DUO

Způsob instalace
Instalace do LIV-FIX modulů pro pisoáry
Instalace jako samostatný prvek při suché montáži
Instalace přímo do zdi
Vlastnosti
Pro bezkontaktní splachování pro pisoáry - automaticky

Obsah balení
Dálkové ovládání
Baterie
Technický nákres

Technické informace
Infračervené ovládání
Bateriové napájení
Provozní napětí: 24 V DC

Identifikační kód: 223761
Váha: 650 g
Balení:
kus/krabice (200 × 185 × 90 mm)

Obsah balení
Systém souborů s prvky pro uchycení
Ochranné víko sady
Magnetický ventil: 9 V DC
Vodní filtr částic s možností čištění filtru
Mechanicky uzavíraný ventil
Přípojka k připojení dodávky vody DN 15 (1/2˝)
Sada pro zazdění, ident 223761, je určena pro vylepšení
se sadou IR s nerez ovládacím tlačítkem Halite pro
pisoáry, bateriový – ident 229581

IR pro pisoár, nadomítkový, bateriový
Způsob instalace
Nadomítková instalace
Připojení na pisoár
Vlastnosti
Kompletní elektronická sada IR
Pro bezkontaktní splachování pro pisoáry - automaticky
Automatické zaznamenávání uživatele
Možnost nastavení prodlevy: od 1 do 30 s
Možnost nastavení citlivosti: od 5 do 70 cm
Ochrana v případě vybití baterie

Identifikační kód: 224033
Váha: 780 g
Balení:
kus/krabice (200 × 90 × 70 mm)

Technické informace
Infračervené ovládání
Bateriové napájení: 9 V
Provozní napětí: 9 V DC
Přípojka vody: na zadní straně
Přípojka k připojení dodávky vody DN 15 (1/2˝)
Obsah balení
Systém souborů s prvky pro uchycení
Řídící elektronika
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Nastavení množství vody mezi 6 l a 9 l litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Infračervené ovládání
Napájení: 230 V/50 Hz
Jmenovité napětí: 230 V AC
Provozní napětí: 24 V DC

Identifikační kód: 224034
Váha: 120 g
Balení:
kus/krabice (100 × 60 × 30 mm)

Magnetický ventil: 9 V DC
Vodní filtr částic s možností čištění filtru
Baterie

BEZKONTAKTNÍ SPLACHOVÁNÍ

Obsah balení
Splachovací nádržka
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Řídící elektronika
Elektrické zdvihací zařízení odtokové sady
Nízkonapěťový servomotor
Kontrola vzdálenosti snímání a prevence odlesků
Transformátor

Technický nákres
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36 DVOJITÉ SPLACHOVÁNÍ
37 JEDNODUCHÉ SPLACHOVÁNÍ
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Každý rok se více než milion spokojených
zákazníků rozhodne pořídit si nadomítkové splachovací nádržky LIV.

NADOMÍTKOVÉ WC
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
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NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

DVOJITÉ SPLACHOVÁNÍ

JEDNODUCHÉ SPLACHOVÁNÍ

Laguna Duo

Coral Duo

Nadomítkový systém Laguna Duo s dvojitým splachováním

Nadomítkový systém s dvojitým splachováním

Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na stěnu

Způsob instalace
Montáž na stěnu
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

ID
195357
195003

Provedení
Nízká montáž
Identifikační kód: 600030

EAN kód
838912121806
838912489340

Váha: 3200 g
Balení:
4/balení (430 x 430 x 585 mm),
80/paleta (1150 x 860 x 2290 mm)

195003
montáž monoblok

Vision Duo
Nadomítkový systém Vision Duo s dvojitým splachováním

Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na stěnu
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)
Vlastnosti
Dvojité splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky
Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l vody
Malé množství vody: 3 l/4,5 l vody
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou montáž
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

Identifikační kód:
195005 - nízká montáž
195039 - monoblok
Váha: 2900 g
Balení:
4/balení (430 x 430 x 585 mm),
80/paleta (1150 x 860 x 2290 mm)

195005
nízká montáž

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Provedení
Nízká montáž
Monoblok

Barva
bílá
bílá

ID
195005
195039

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka

195357
nízká montáž

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Barva
bílá
bílá

435

Technické informace
Objem nádržky: 7 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 5 l/6 l /7 l vody
Malé množství vody: 3 l/4 l vody
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou montáž

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Armatura pro dvojité splachování
Velké množství vody: 6 l/9 l vody
Malé množství vody: 3 l/4,5 l vody
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou montáž
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

Provedení
Nízká montáž
Monoblok

Technický nákres

140

Vlastnosti
Dvojité splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu PS

Vlastnosti
Dvojité splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky

Identifikační kód:
195357 - nízká montáž
195003 - monoblok

NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

EAN kód
3838912000705
3838912002426

195039
montáž monoblok

Váha: 2760 g
Balení:
4/balení (445 x 390 x 600 mm),
80/paleta (1200 x 800 x 1960 mm)

Barva
bílá

ID
600030

335
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195357
nízká montáž
EAN kód
3838912026927
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NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNODUCHÉ SPLACHOVÁNÍ

JEDNODUCHÉ SPLACHOVÁNÍ

Ciklon Plus

Laguna
Nadomítkový systém Laguna se start/stop splachováním

Způsob instalace
Montáž na zeď – nízká, nebo vysoká (záleží na provedení)
Obzvláště vhodné pro vysokou montáž

Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky

Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Nastavení množství vody mezi 6 l a 9 l litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou, nebo vysokou montáž (záleží na
provedení)
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Nastavení množství vody mezi 6 l a 9 l litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou, nebo vysokou montáž (záleží na
provedení)
bahama (béžová)

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka

Identifikační kód: 196519

Nadomítkový systém Ciklon Plus se start/stop splachováním

Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na zeď – nízká, nebo vysoká (záleží na provedení)
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

Provedení
Nízká/vysoká
Nízká/vysoká
Nízká/vysoká
Nízká/vysoká
Monoblok

NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Barva
bílá
béžová
zelená
modrá
bílá

ID
196519
196563
196593
196691
196600

calypso

bermuda
Identifikační kód: 195292

196519
196563
196593
196691
nízká, nebo vysoká montáž

EAN kód
3838912484697
3838912488756
3838912489104
3838912493934
3838912489340

Váha: 3000 g
Balení:
4/balení (470 x 435 x 560 mm),
80/paleta (1120 x 940 x 2330 mm

Technický nákres

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Provedení
Nízká/vysoká

Barva
bílá

ID
195292

195292
nízká, nebo vysoká montáž

EAN kód
3838912116000

Váha: 3200 g
Balení:
4/balení (430 x 430 x 585 mm),
80/paleta (1150 x 860 x 2290 mm)
196600
montáž monoblok

Vision

Klasik

Nadomítkový systém Vision se start/stop splachováním

Technický nákres

Nadomítkový systém Klasik se start/stop splachováním

Způsob instalace
Montáž na zeď – nízká, nebo vysoká (záleží na provedení)
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)

Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu PS

Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu ABS s přidaným UV
stabilizátorem – zabraňuje změně barvy nádržky
Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Nastavení množství vody mezi 6 l a 9 l litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou, nebo vysokou montáž (záleží na
provedení)
Montáž přímo k toaletní míse (provedení monoblok)
Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Identifikační kód: 195200
Váha: 2900 g
Balení:
4/balení (430 x 430 x 585 mm),
80/paleta (1150 x 860 x 229 mm)

Provedení
Nízká/vysoká
Monoblok

Barva
bílá
bílá

ID
195200
195232

Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na zeď – nízká, nebo vysoká (záleží na provedení)

Technické informace
Objem nádržky: 9 litrů
Nastavení množství vody mezi 6 l a 9 l litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou, nebo vysokou montáž (záleží na
provedení)

195200
nízká, nebo vysoká montáž

Identifikační kód: 195653
Váha: 2770 g
Balení:
4/balení (430 x 430 x 585 mm),
80/paleta (1150 x 860 x 2290 mm)

EAN kód
3838912103604
3838912109903

195232
montáž monoblok

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Provedení
Nízká montáž

Barva
bílá

ID
195653

EAN kód
3838912147417

195653
nízká montáž
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NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNODUCHÉ SPLACHOVÁNÍ

Poznámky

Adria
Nadomítkový systém Adria se start/stop splachováním

Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na stěnu
Nízká montáž
Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu PS

100
415

415

370

370

235

235

100

130

120
20

52

52

55

55

130

120

20

Technické informace
Objem nádržky: 6 litrů
Nastavení množství vody mezi 4,5 a 6 litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, nebo vpravo
Vhodné pro nízkou montáž
Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka

Identifikační kód: 229105

Provedení
Nízká montáž

Barva
bílá

ID
229105

EAN kód
3838912011800

Váha: 2800 g
Balení:
4/balení (400 x 470 x 560 mm),
64/paleta (1200 x 800 x 2000 mm)

229105
nízká montáž

Coral
Nadomítkový systém se start/stop splachováním
Způsob instalace
Montáž na stěnu

Technický nákres

435

140

Vlastnosti
Tlačítko pro zastavení splachování
Izolace proti kondenzaci
Rychlé a tiché napouštění
Vyrobeno z kvalitního materiálu PS
Technické informace
Objem nádržky: 7 litrů
Nastavení množství vody mezi 4 a 7 litry
Možnosti přívodu vody: vlevo, vpravo, nebo uprostřed
na zadní straně
Vhodné pro nízkou montáž
Vhodné pro vysokou montáž (další potřebné díly –
rukojeť se šňůrkou ID 196903)

Identifikační kód: 635242
Váha: 2220 g
Balení:
4/balení (445 x 390 x 600 mm),
80/paleta (1200 x 800 x 1960 mm)

335

40

Obsah balení
Přiloženy díly pro montáž nádržky
Montážní šablona
Připojovací trubka
Provedení
Nízká/vysoká

Barva
bílá

ID
635242

EAN kód
3838912038623
195292
nízká, nebo vysoká montáž

NADOMÍTKOVÉ SYSTÉMY
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Fluidmaster d.o.o. zajišťuje originální náhradní
díly pro všechny skupiny produktů:
• 25 let pro podomítkové splachovací nádržky
• 10 let pro nadomítkové splachovací nádržky

44 PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY
45 NADOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY
46 RŮZNÉ

43 NÁHRADNÍ DÍLY
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NÁHRADNÍ DÍLY

PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY

PODOMÍTKOVÉ A NADOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY

Podomítková nádržka 7512 (Herkul)
1
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8

Název
Sada HDV napouštěcí ventil
Sada HMV napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil Galileo s uchycením
Sada ochranné víko s mechanismem, pro nádržku 7512
Sada odtoková trubka ø 44
Sada koleno ø 110/90
Sada odtoková trubka ø 90
Sada odtoková trubka ø 90x260
Sada závitové tyče a ochrana závitu
Sada závitové tyče a ochrana závitu SM
Sada ochrana revizního otvoru, pro nádržku 7512

Podomítková nádržka 6012
ID
195933
358516
229584
229583
195278
195276
195277
195809
195027
195026
229582

EAN kód
3838912159328
3838912020703
3838912013712
3838912013705
3838912115225
3838912115201
3838912115218
3838912154323
3838912001917
3838912001900
3838912013620

Podomítková nádržka 9012 (Jog)
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8

Název
Sada HDV napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil Jog a Tornado Duo
Sada odtoková trubka ø 44
Sada koleno ø 110/90
Sada odtoková trubka ø 90
Sada odtoková trubka ø 90x260
Sada závitové tyče a ochrana závitu
Sada závitové tyče a ochrana závitu SM
Sada páky
Ovládací páka s tyčí, nové
Sada ochrana revizního otvoru Jog

NÁHRADNÍ DÍLY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Název
Sada napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil KL
Sada těsnění vypouštěcího ventilu KL
Sada připojovací trubka
Sada držák napouštěcího ventilu
Sada držák KL
Sada matice držáku
Sada ochrana revizního otvoru přední
Sada ochrana revizního otvoru horní
Sada držák vypouštěcího ventilu KL
Sada těsnění kolena
Sada držák vypouštěcího ventilu

ID
229109
229121
229111
229119
229120
229124
229115
229117
229116
229122
229118
229139

EAN kód
3838912011916
3838912012302
3838912011923
3838912012210
3838912012227
3838912012326
3838912012104
3838912012128
3838912012111
3838912012319
3838912012203
3838912012401

ID
229109
229144
634525
229111
634517
634523
634526
634527
634521
229143
229118

EAN kód
3838912011916
3838912012524
3838912039118
3838912011923
3838912038128
3838912039101
3838912038227
3838912039200
3838912039002
3838912012517
3838912012203

Podomítková nádržka 9052
ID
195933
195028
195278
195276
195277
195809
195027
195026
195281
321077
195044

EAN kód
3838912159328
3838912001924
3838912115225
3838912115201
3838912115218
3838912154323
3838912001917
3838912001900
3838912115324
3838912115324
3838912002624

Mediteran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Název
Sada napouštěcí ventil
Sada připojovací trubka
Sada vypouštěcí ventil s těsněním
Sada těsnění vypouštěcího ventilu
Sada uchycení
Sada držák
Sada ovládací páky
Sada držák napouštěcího ventilu
Sada ochrana revizního otvoru
Sada vypouštěcí trubka
Sada těsnící krouže vypouštěcího potrubí

Nadomítkové nádržky se splachováním start/stop
Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria

Podomítková nádržka 9022 (Tornado)
1
2
2
3
4
5
5
6
6
7
8

Název
Sada HDV napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil Jog a Tornado Duo
Sada vypouštěcí ventil Tornado
Sada odtoková trubka ø 44
Sada koleno ø 110/90
Sada odtoková trubka ø 90
Sada odtoková trubka ø 90x260
Sada závitové tyče a ochrana závitu
Sada závitové tyče a ochrana závitu SM
Sada páky
Sada ochrana revizního otvoru Tornado

ID
195933
195028
195280
195278
195276
195277
195809
195027
195026
195281
195043

EAN kód
3838912159328
3838912001924
3838912115317
3838912115225
3838912115201
3838912115218
3838912154323
3838912001917
3838912001900
3838912115324
3838912002617

1
2
2
3
4
4.1
5
6
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.2
7.2
7.2

Název
Sada HDV napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil
Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik
Sada těsnění vypouštěcího ventlu Adria
Sada těsnění 50/60 odtoku ze splachovadla
Sada trubka pro nízkou montáž splachovadla
Sada těsnění na mísu ø 44/55
Sada držák (šroub a podložka)
Sada rukojeť s provázkem
Sada tlačítko Laguna
Sada tlačítko Vision
Sada tlačítko Ciklon Plus
Sada tlačítko Klasik
Sada tlačítko Adria bílá
Sada víko Adria bílá
Sada víko Laguna bílá
Sada víko Vision bílá

* - obrázek je symbolický

ID
195933

EAN kód
3838912159328

195256
229112
201742
195774
196907
195191
196903
196906
195285
195374
195837
229107
229106
253102
253332

3838912111623
3838912012005
3838912119520
3838912152855
3838912501905
3838912102300
3838912501813
3838912501882
3838912115522
3838912123817
3838912155719
3838912011824
3838912011817
3838912016607
3838912016614
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NÁHRADNÍ DÍLY

PODOMÍTKOVÉ A NADOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY

OSTATNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Nadomítkové nádržky s dvojitým splachováním
Laguna duo, Vision duo
1
2
3
4
4.1
5
6.1
6.1
7
7

Název
Sada HDV napouštěcí ventil
Sada vypouštěcí ventil Laguna Duo
Sada těsnění 50/60 odtoku ze splachovadla
Sada trubka pro nízkou montáž splachovadla
Set těsnění na mísu ø 44/55
Set držák (šroub a podložka)
Set tlačítko Laguna duo - bílá
Set tlačítko Vision duo - bílá
Set víko Laguna bílá
Set víko Vision bílá

ID
195933
195624
201742
195774
196907
195191
195875
208913
253102
253332

EAN kód
3838912159328
3838912146212
3838912119520
3838912152855
3838912501905
3838912102300
3838912157119
3838912002600
3838912016607
3838912016614

NÁHRADNÍ DÍLY

Vypouštěcí ventil Jog a
Tornado Duo

Nohy podomítkové WC
nádržky

Identifikační kód: 195028

Identifikační kód: 195279

Technický nákres

Váha: 630 g
Balení: 20/NZ1

Těsnění ø 44/48

Těsnění vypouštěcího ventilu,
silikon

* - obrázek je symbolický

Technický nákres

Ovládací tlačítka Tornado Solo a Tornado Stop

Identifikační kód: 196908

pro splachování start/stop
Ovládací tlačítka Tornado Duo
pro dvojité splachování

Váha: 18 g
Balení: 50/NZ8
Technický nákres

Způsob instalace
Montáž na podomítkové nádržky

Technické informace
Pro dvojité splachování (Tornado Duo)
Pro jednoduché splachování (Tornado Solo a Tornado Stop)
Ovládací tlačítko pro jednoduché splachování má funkci zastavení splachování
Ovládání zepředu
Obsah balení
Přiloženy všechny díly potřebné pro instalaci ovládacího tlačítka
Nosný rám
Upevňovací prvky
Seřizovací šrouby
Určeno pro splachovací nádržky 9021 (Tornado start-stop),
9022 (Tornado Duo)

Tornado Stop

Provedení
Tornado Duo
Tornado Duo
Tornado Duo
Tornado Stop
Tornado Stop
Tornado Stop
Tornado Solo
Tornado Solo
Tornado Solo

ID
195387
195521
195520
195385
195519
195518
196739
196768
196767

EAN kód
3838912126108
3838912137524
3838912137517
3838912126016
3838912137203
3838912137128
3838912495303
3838912496072
3838912496065

ø 52
ø 46
ø 38

ø 43

Odpadní trubka ø 90 x 260

Sada pro hlukovou izolaci
(umyvadlo)

Identifikační kód: 195809
Váha: 240 g
Balení: 30/SPV
Technický nákres

Identifikační kód: 195914
Váha: 353 g
Balení: 25/H

Váha: 509–597 g
Balení: 4/balení (365 × 210 × 185 mm)

Tornado Duo

Techical drawing

Barva
bílá
matný chrom
lesklý chrom
bílá
matný chrom
lesklý chrom
bílá
matný chrom
lesklý chrom

Váha: 17 g
Balení: 50/NZ9
Technický nákres

Vlastnosti
Kvalitní materiál ABS (plast), nebo ABS pro chromování
Pro instalaci nejsou potřebné žádné nástroje

Tornado Solo

Identifikační kód: 196909

Sada HDV- napouštěcí ventil

HMV- napouštěcí ventil

Identifikační kód: 195933

Identifikační kód: 358516

Účel
Vhodné pro podomítkové i nadomítkové splachovací nádržky LIV
Vhodné pro ostatní nadomítkové
nádržky

Účel
Vhodné pro podomítkové i nadomítkové splachovací nádržky LIV
Vhodné pro ostatní nadomítkové
nádržky

Sada pro hlukovou izolaci
(mísa, bidet)

Sada pro hlukovou izolaci
(pisoár)

Identifikační kód: 195913

Identifikační kód: 195915

Vlastnosti
Tiché napouštění splachovací nádržky
(10 dB(A) při 0,3 MPa)
Montážní návod

Váha: 83 g
Balení: 25/T

Váha: 157 g
Balení: 25/NZ1

Vlastnosti
Robustní napouštěcí ventil
Funkční i při menších nečistotech na
přívodu vody
Montážní návod
Technické informace
Mosazné připojení
Váha: 498 g
Balení: 40/SPV

Technický nákres

Technické informace
Mosazné připojení
Váha: 498 g
Balení: 40/SPV
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OSTATNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY

Poznámky

Objímka

Koleno ø 40/44

Identifikační kód: 195190

Identifikační kód: 196912

Váha: 24 g
Balení: 30/NZ9

Váha: 100 g
Balení: 25/NZ8
Technický nákres

38,10 mm (1½”)

Vision monoblok

Redukce (matice a těsnění)

Identifikační kód: 195255

Identifikační kód: 196902

Váha: 68 g
Balení: 25/NZ9

Váha: 52 g
Balení: 20/NZ9
Technický nákres

Odpadní trubka ø 44

Nástavec ø 45/44 x 380

Identifikační kód: 195278

Identifikační kód: 195025

Váh: 215 g
Balení: 25/NZ8

Váha: 265 g
Balení: 25/NZ1

Technický nákres

Technický nákres

Trubka pro vysokou montáž
splachovací nádržky

Rukojeť se šňůrou pro vysokou
montáž

Identifikační kód: 196911

Identifikační kód: 196903

Váha: 840 g
Balení
30/krabice (350 × 350 × 1.750 mm)

Váha: 20 g
Balení: 50/NZ9

Technický nákres
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Poznámky

SETI

REZERVNI DELI
2/5
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