VÝROBKY
ABUSANITAIR
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Splachovací nádržky
primus

2

bonito duo

 nízkopoložená splachovací
nádržka
 nastavitelné množství vody
6-9 l
 splachování start / stop
– k zastavení spláchnutí
slouží malé tlačítko
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná
ze tří stran

 nízkopoložená splachovací
nádržka
 splachování dvojího
množství vody 3,5 / 6-9 l
 možnost přerušení
spláchnutí pomocí malého
tlačítka
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná
ze tří stran

Obj. číslo: 91 A02 xx S099

Obj. číslo: 91 A04 xx S099

Barvy: 01
04
66
86

Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

starlet

 nízko nebo vysokopoložená
splachovací nádržka
 nastavitelné množství vody
6-9 l
 splachování start / stop
 stavební hloubka jen 120 mm
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná
ze dvou stran
 ovládací souprava
a splachovací potrubí
pro vysokopoloženou
nádržku viz junior jet
Obj. číslo: 91 A08 01 S002
Barva:

01 – bílá alpská

nova

 nízkopoložená splachovací
nádržka
 nastavitelné množství vody
6-9 l
 splachování start / stop
 stavební hloubka jen 125 mm
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná
ze tří stran
Obj. číslo: 91 A00 xx S099
Barvy:

01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon
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Splachovací nádržky
delta

Sklápěcí sedátka
junior & junior jet

 rohová nízkopoložená
splachovací nádržka
 nastavitelné množství vody
6-9 l
 splachování start / stop
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná z více
stran

 nízko nebo vysokopoložená
splachovací nádržka
 množství vody 6 l
 splachování start / stop
 provedení bez roháčku
 odizolována proti rosení
 hydraulická napouštěcí
armatura připojitelná ze tří
stran
junior - Obj. č.: 91 A01 xx S099

Obj. číslo: 91 902 xx S099
Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

junior jet - Obj. č.: 92 A00 01 0099
Barva: 01 – bílá alpská
Ovládací souprava k junior jet
Obj. číslo: 02 A03 00 0099
Splachovací potrubí k junior jet
Obj. číslo: 01 A02 01 0099

abuseat

Oblasti použití:
 sprcha
 koupelna
 parní lázeň
 sauna
 ﬁtness centra
 šatna
 koupaliště
 krytý bazén
...a všude tam, kde je potřeba
instalovat sedátka při úspoře
místa.
Design a kvalita
Masivní sklápěcí sedátko s elegantním designem je vyrobeno z vysoce kvalitního ekologického termoplastu. Dokončovacím procesem sendvičové
techniky výroby získalo sklápěcí sedátko zcela neporézní
a absolutně hladký povrch, jakož i nejvyšší elasticitu.
Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Sedátko je zatížitelné až do 120 kg
s plochou sedu 355 x 240 mm.

abu lifestyle

Komfort a design
Masivní termoplastové sklápěcí sedátko se svými moderními liniemi hodí do každé koupelny. Spouštěcí automatikou se sedací plocha tiše
spouští do sedací polohy. Velká, ergonomicky tvarovaná sedací plocha (370 x 260 mm)
a opěradlo poskytují komfortní
a bezpečné sezení. V případě
potřeby je možné změnit výšku sedátka o 50 mm. Hladký
a neporézní povrch s antibakteriální úpravou umožňuje
snadné čištění a splňuje ty nejvyšší nároky na hygienu. Na
odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku.
Skryté čtyřbodové upevnění
z ušlechtilé oceli, zatížitelné
do 120 kg.
Obj. číslo: 54 002 xx 0099
Barvy: 01 – bílá alpská
86 – pergamon

Obj. číslo: 54 001 xx 0099
Barvy:
01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon
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Masivní WC sedátka – THERMOPLAST
perfect

city

softline

 závěsy z plastu nebo nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 1,46 kg

 závěsy z plastu nebo nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 1,52 kg

Obj. číslo: 56 A01 01 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 A05 xx 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 A02 01 0099,
závěsy nerez

Obj. číslo: 56 A06 xx 0099,
závěsy nerez

Barva: 01 – bílá alpská

Barvy: 01
04
66
86

abumed public

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

 vhodné pro osoby
se sníženou pohyblivostí
 dorazy zabraňují pohybu
sedátka do stran
 snadné čištění díky
hladkému a neporéznímu
povrchu
 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 2,0 kg
Obj. číslo: 56 038 01 0099
Barva: 01 – bílá alpská

 sedátko integrováno
do poklopu
 speciálně pro závěsné
klozety
 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 2,1 kg
Obj. číslo: 56 043 xx 0099
Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

abu minisit

2000

 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 2,06 kg
Obj. číslo: 56 A15 xx 0099
Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

 pro dětské klozety
 kompletně snímatelné
 snadné čištění díky
hladkému a neporéznímu
povrchu
 závěsy z plastu nebo nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 10 let záruka na rozlomení
sedátka a víka
 hmotnost: 1,35 kg
Obj. číslo: 56 548 01 0099,
závěsy z plastu
Obj. číslo: 56 048 01 0099,
závěsy nerez
Barva: 01 – bílá alpská
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WC sedátka – DUROPLAST
leanos

swing

abu trendline

viva

 odolné opotřebení,
oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 hmotnost: 2,4 kg

 odolné opotřebení,
oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 snadný přístup
k upevňovacím závěsům
 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 hmotnost: 2,05 kg

 sedátko integrováno
do poklopu
 kompletně snímatelné
 se sklápěcí automatikou
 oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 závěsy nerez
 hmotnost: 2,1 kg

 odolné opotřebení,
oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 snadný přístup
k upevňovacím závěsům
 závěsy z plastu nebo nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 hmotnost: 1,7 kg

Obj. číslo: 56 031 xx 0099

Obj. číslo: 56 034 xx 0099

Obj. číslo: 56 744 xx 0099

Barvy: 01
04
66
86

Barvy: 01
04
66
86

Barvy: 01
04
66
86

Obj. číslo: 56 032 xx 0099,
závěsy z plastu

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

comfort due

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

 jedinečný komfort sezení
pro vysoké nebo starší osoby
 možnost zvýšení sedací
plochy o 40 mm
 oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 závěsy excentrické
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 hmotnost: 2,6 kg

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

sedátko bez poklopu

Obj. číslo: 56 033 xx 0099,
závěsy nerez
Barvy: 01
04
66
86

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

 speciálně vyrobeno
pro veřejné objekty
 odolné opotřebení,
oděruvzdorný povrch
 UV-stálobarevné
 závěsy nerez
 patentovaný systém
rychlého připevnění
 hmotnost: 0,70 kg
Obj. číslo: 56 042 01 S099

Obj. číslo: 56 138 01 0099
Barva: 01 – bílá alpská
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Barva: 01 – bílá alpská

9

Nástěnná umyvadla

Praktické umyvadlo s ochrannou zadní stěnou proti ostřiku, určeno pro sklep, zahradu, garáž nebo dílnu. Vyrobeno sendvičovou technikou z
polypropylenu odolného proti
nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let
záruku. Komplet je dodáván
s přepadem, vtokovou armaturou R 1½, sítem, zátkou s řetízkem a upevňovacím setem.

Velká mycí vanička vhodná pro technické místnosti
či
prádelny.
Vyrobena sendvičovou technikou
z polypropylenu odolného
proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Na odolnost proti
rozlomení poskytujeme 10 let
záruku. Komplet je dodáván
s přepadem, vtokovou armaturou R 1½, sítem, zátkou s řetízkem a upevňovacím setem.

Obj. číslo: 60 001 xx 0099

Obj. číslo: 60 003 xx 0099

Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
04 – béžová
66 – šedá

Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
04 – béžová
66 – šedá

Příslušenství pro nástěnné
umyvadlo:

Příslušenství pro mycí vaničku:

Sklápěcí rošt

Pokládací rošt

Obj. číslo: 60 002 00 0099

Obj. číslo: 60 004 00 0099

Barva: šedá kovová

Barva: šedá kovová

abu multiset

Nejlepší vlastnosti se
zárukou
Víceúčelová umyvadla multiset
se vyrábějí v jedné spřažené
konstrukci z vysoce kvalitních
polypropylenů. Tato sendvičová
technika
zaručuje
nejvyšší
pružnost a pevnost. Na odolnost
proti rozlomení poskytujeme
10 let záruku. Umyvadla
mají
dlouhou
životnost,
nerezavějí a neodprýskávají.
Nepoškodí je ani mráz ani
vařící voda. Jsou odolná proti
zředěným kyselinám, louhům
a rozpouštěcím prostředkům.
Hedvábně matný povrch lze
snadno očistit, protože zde nejsou žádné skryté kouty, hrany
nebo prohlubně. Přepad odpovídá normám a zákonným ustanovením.
Víceúčelové umyvadlo
abu multiset
Moderní tvar a funkčnost těchto
umyvadel je činí ozdobou a
vítaným pomocníkem ve sklepě,
v kotelně, v garáži, v umývárně,
na zahradě i jinde. Pravý a levý
okraj umyvadla je tvarován pro
zavěšení ručníku či osušky. Lze
zde také upevnit dva háčky na
příslušenství, jako odkládací
rošt a odkapávač.
Příslušenství a montáž
Závěsná tyč z ušlechtilé oceli je
zabudována do přední stěny,
zabraňuje postříkání zdi a pod-
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trhuje elegantní vzhled umyvadla. I zde je možné umístit dva
háčky k zavěšení příslušného
pracovního náčiní. Své optimální místo zde rovněž nalezne
i miska na mýdlo. Široké
odkládací plochy umyvadla
poskytují velký prostor pro další
náčiní. Kromě toho je možno
vlevo, vpravo nebo uprostřed
namontovat dávkovač mýdla
nebo stojánkovou baterii. Na
spodní straně této plochy jsou
uvedeny značky pro žádoucí
průměry vestavovaných částí.
Potřebné otvory lze snadno
provést děrovkou nebo frézkou.
Víceúčelové umyvadlo abu
multiset se dodává s 1 nerezovou
závěsnou lištou, 1 držákem na
mýdlo a 2 háčky k upevnění
na závěsnou lištu nebo na
boční držáky ručníku. Komplet
obsahuje přepad, vtokovou
armaturu R 1½, síto, zátku
s řetízkem a montážní soupravu
se skrytými závěsy.
Obj. číslo: 60 005 xx 0099
Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
Příslušenství pro abu multiset:
Odkládací souprava
(obsahuje odkapávací a pokládací rošt a 4 háčky)
Obj. číslo: 60 006 00 0099
Barva: antracit
Dávkovač mýdla
Obj. číslo: 36 304 00 0099

550

413

mycí vanička

202

nástěnné umyvadlo

R 1 1 /2
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Nástěnná umyvadla
abu maxi umyvadlo

Vhodné pro všechny případy použití, při nichž je zapotřebí velká a hluboká výlevka, ať už vedle pračky, ve sklepě, garáži, umývárně, v hospodářské oblasti, dílně, zahradě či jinde. Přídavná odkládací plocha pod umyvadlem poskytuje prostor pro pracovní
prostředky. Do široké odkládací plochy může být vestavěna stojánková baterie nebo
dávkovač mýdla. Umyvadlo
má celkový objem cca 33 litrů. Neuškodí mu mráz ani vařící voda. Je odolné proti zředěným kyselinám, louhům a
rozpouštědlům. Umyvadlo je
zhotoveno ve spřažené konstrukci z vysoce kvalitního polypropylenu. Tato sendvičová technika zaručuje nejvyšší
pružnost a pevnost.
Na odolnost proti rozlomení
poskytujeme 10 let záruku.
Hedvábně matný povrch se
snadno čistí. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½, síto, zátku s řetízkem
a montážní soupravu se skrytými závěsy.
Obj. číslo: 60 007 xx 0099
Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý

Přivzdušňovací ventily
mycí box

Mycí box je zdařilým spojením naší osvědčené mycí vaničky s praktickou spodní
skříňkou. Mycí box má své
místo vedle každé pračky
a všude tam, kde je žádoucí velká vanička s uzavřeným odkládacím prostorem
např. pro prací a čistící prostředky. Vanička je vyrobena z polypropylenu a je odolná nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme záruku 10 let. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½, síto a zátku
s řetízkem.
Solidně zpracovaná spodní skříňka je vyrobena z kvalitního potaženého materiálu,
který ji chrání proti vlhkosti.
Nožičky jsou výškově stavitelné od 135 do 155 mm.

Přivzdušňovací ventily se používají v odpadním potrubí za účelem odstranění podtlaku přisátím vzduchu. Norma EN 12056-2 jednoznačně upravuje, jak se má větrat
kanalizační potrubí. Cílem je
zajistit, aby bylo kanalizační
potrubí vyvedeno ven a aby
v kanalizačním systému docházelo k vyrovnání tlaku.
Hlavní potrubí vedoucí nad
střechu je a zůstává neopominutelnou součástí normy. Instalace vedlejších odvětrání
je ale v mnoha případech obtížná a nákladná, zvláště při
přestavbách, rozšiřování staveb a při sanaci. Při nedostatečném odvětrání sifony nasávají naprázdno a dochází
k nepříjemnému pachovému zatížení. Aby se zabránilo těmto nepříjemným doprovodným jevům, montují se přivzdušňovací ventily.
Nová generace přivzdušňovacích ventilů byla projektována tak, aby se každá ze dvou základních hlavic mohla napojit pomocí pryžové manžety na tři dimenze potrubí: DN 32/40/50
a DN 70/80/100. Naše přivzdušňovací ventily se otvírají při vzniku podtlaku v potrub-

ním systému a vodotěsně a
zápachuvzdorně se uzavírají po následném přisátí vzduchu. Pro ochranu proti mrazu
do –20 °C se při montáži používá horní kryt ze styroporu.
Instalace přivzdušňovacích ventilů ve stoupacím potrubí patrových rodinných nebo řadových domů
je možná pouze za dodržení nezbytné podmínky, že
nejméně jedna stoupačka
s nejkratší vzdáleností ke sběrné kanalizaci je nad střechou
obousměrně odvětrána.
Instalace vedená v jednom podlaží:
 jako nepřímé vedlejší větrání,
 jako náhrada za cirkulační
ventilační systémy,
 nebo na připojovací větve
delší než 4 m.
Přivzdušňovací ventily se
nesmí použít:
 tam, kde hrozí zpětné vzdutí,
 na připojovací větvi, která
je napojená na stoupací
potrubí ve vyšším než třetím
patře,
 v kanalizaci vedoucí z domácí čističky odpadních vod,
 v situacích, kde je možná
pouze vodorovná nebo šikmá
pozice ventilů.

Přisátí vzduchu při vzniku
podtlaku v potrubí

Uzavření ventilu
při následném vyrovnávání
tlaku po přisátí vzduchu

Obj. číslo: 11 A20 00 0099

Obj. číslo: 11 A21 00 0099

Obj. číslo: 60 A00 xx 0099
Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
Příslušenství pro mycí box:
Odkládací deska
Obj. číslo: 50 001 01 0099
Barva: bílá
Pokládací rošt
Obj. číslo:
60 004 00 0099
Barva:
šedá kovová
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Přivzdušňovací ventily
ventil

 dle DIN EN 12380,
klasiﬁkační třída A II
 průtok vzduchu:
od 2 l/s do 3,3 l/s
 teplotní použití:
0 °C až +60 °C
 DN 32 – DN 100
 pouze pro vnitřní použití
Obj. číslo: 11 xxx 00 0099
xxx = A00 (DN 32)
A01 (DN 40)
A02 (DN 50)
A03 (DN 70)
A04 (DN 100)
A05 (Ø 100)

ventilair

 dle DIN EN 12380,
klasiﬁkační třída A I
 průtok vzduchu:
od 5 l/s do 33 l/s
 teplotní použití:
-20 °C až +60 °C
 DN 32 – DN 100
 s krytem ze styroporu
proti zamrznutí
 pouze pro vnitřní použití

ventilair

 dle DIN EN 12380,
klasiﬁkační třída A I
 průtok vzduchu: 24 l/s
 DN 70 – DN 100
 řešení problému zápachu
volného odvětrání
stoupacího potrubí
 pro venkovní použití:
na střešní terasu nebo
balkon, vedle střešního
vikýře nebo střešního okna

Obj. číslo: 11 xxx 00 0099
xxx = A20 (DN 32/40/50, 5 l/s)
A21 (DN 70/80/100, 19 l/s)
A22 (DN 70/80/100, 33 l/s)

stěnová vestavná skříňka

Obj. číslo: 11 A23 00 0099
DN 70/80/100, červený
Obj. číslo: 11 A23 00 S099
DN 70/80/100, černý
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xxx = 259 (DN 32/40/50, 5 l/s)
260 (DN 70/80/100, 19 l/s)

 k odﬁltrování zápachu či
plynů z odpadního potrubí,
jímek, čističek, nádrží
a k přivzdušnění
zařizovacích předmětů
umístěných pod úrovní
venkovní kanalizace
 vodorovné i svislé použití
 provedení s přechodovým
těsněním nebo vnitřním
závitem R 2, R 1½ a R 1¼
 průtok při přisátí vzduchu:
3,33 l/s při 250 Pa
 DN 70 – DN 100
Obj. číslo: 11 A24 00 0099
s přechodovým těsněním
Obj. číslo: 11 A24 00 S099
se závitem

sifonové napojení s přivzdušněním

 skříňka z pozink. oceli
do nezámrzného prostředí
 krycí deska se zastíněnými
otvory zajišťuje dostatečný
přívod vzduchu

Obj. číslo: 17 xxx 00 0099
vč. přivzdušňovacího ventilu

ventilair active

Obj. číslo: 03 xxx 00 0099
xxx = 001 (Ø 40)
002 (Ø 50)
016 (Ø 56)

 dle DIN EN 12380,
klasiﬁkační třída A I
 z plastu
 průtok vzduchu: 5 l/s
 teplotní použití:
-20 °C až +60 °C
 napojení sifonu R 1½
 zvláště vhodné k dodatečné
montáži pod kuchyňské
dřezy a výlevky
 v pochromované variantě:
odtokové koleno 90°,
odtoková trubka,
prodlužovací trubka,
přivzdušňovací ventil
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Příklad kalkulace montáže

Přivzdušňovací a odvětrávací ventil

Výpočet množství vzduchu při dvoupatrovém
obytném domě na jednu stoupačku

Ventilair active slouží k odﬁltrování zápachu či plynů vznikajících v odpadním potrubí,
jímkách, čističkách odpadních
vod, větracích otvorech různých nádrží a k přivzdušnění
zařizovacích předmětů umístěných pod úrovní venkovní kanalizace. Filtrační vložka je
vyrobena z vícevrstvé tkaniny
napuštěné aktivním uhlím. Životnost ﬁltrační vložky je až
několik let a závisí na četnosti využívání.
Ventilair active pracuje v dvojím

odvětrání potrubí
Připojena
jsou
následná
sanitární
zařízení

DU I/s

6 klozetů
do 7,5 l

12,0 (6 x 2,0)

6 umyvadel

3,0 (6 x 0,5)

3 vany

2,4 (3 x 0,8)

3 sprchové
kouty

1,8 (3 x 0,6)

3 pračky

2,4 (3 x 0,8)

Celkem

21,6 l/s

Množství podle směrnic
německého institutu stavební
techniky v sériových dílech
Průtoky v l/s při podtlaku
v potrubí 2,5 mb
DN

minimální
požadovaný
průtok l/s

průtok
v l/s
u abusanitair
ventil

100

10,0 I/s

19,0 I/s

80

6,5 I/s

19,0 I/s

70

5,0 I/s

17,0 I/s

50

2,0 I/s

5,0 I/s

40

1,0 I/s

4,5 I/s

32

žádný

4,0 I/s

Vzorec:
Qww = k x ∑DU
koeﬁcient k = 0,5
Qa = Qww x 8
Výpočet:
DU = 21,6 l/s ; DU = 21,6 = 4,64 l/s
Qww = 0,5 x 4,64 = 2,32 l/s
Qa = 2,32 x 8 = 18,59 l/s

Schéma 1

režimu. To znamená, že pokud
v potrubním systému vznikne
přetlak, ventil odvětrá potrubí
a vyrovná tlak v systému (viz
Schéma 1). Ve stejném okamžiku jsou plyny a zápachy
zadrženy ﬁltrem s aktivním uhlím. Pokud v systému vznikne
naopak podtlak, ventilair active jej vyrovná přisátím vzduchu z vnějšího prostředí (viz
Schéma 2).
Tento ventil je vhodný jak pro
vertikální, tak i horizontální instalaci (viz Schéma 3 a 4).

přivzdušnění potrubí
Schéma 2

Odvětrání nad střechou pomocí
ventilair pro venkovní použití

Odvětrání nad střechou pomocí
ventilair pro venkovní použití

nebo uvnitř
pod střechou

nebo uvnitř
pod střechou

odvětrání přečerpávacího
potrubí pomocí ventilair
active

přivzdušnění přečerpávacího
potrubí pomocí ventilair
active

horní hrana ulice,
hladina zpětného vzdutí

horní hrana ulice,
hladina zpětného vzdutí

odčerpání

přívodní
trubka

přetlak

přívodní
trubka

svislá instalace

podtlak

horizontální instalace
Schéma 4

Schéma 3
odvětrání nad střechou

odvětrání nad střechou

nebo uvnitř
pod střechou

nebo uvnitř
pod střechou

instalace uvnitř
vestavné skříňky
obj.č. 76 36 99
horní hrana ulice,
hladina zpětného vzdutí

horní hrana ulice,
hladina zpětného vzdutí

Vysvětlivky:
DU = přípojná hodnota sanitárních zařízení v l/s
k = koeﬁcient odtoku: současné použití sanitárních zařízení
Qww = odtok špinavé vody v l/s
Qa = potřebné množství vzduchu v l/s
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Napouštěcí a vypouštěcí armatury
abu multiﬂow

Připojovací díly
Připojovací kus přímý,
DN 100/d 110
 s excentrickým hrdlem
k vyrovnání rozměrových
rozdílů odpadního potrubí
a keramiky
 různé barevné provedení

ecoﬂush

Obj. číslo: 58 206 xx 0099

 univerzální hydraulická
napouštěcí armatura pro
plastové, keramické
a podomítkové splachovací
nádržky
 velmi tiché napouštění
– pouze 13 dB (A)
 průtok: 0,17 l/s při 4
barech
 snadná údržba
 odolná zanášení – částice
až do velikosti 2 mm jsou
vyplaveny
 sestává z malého počtu
výrobních dílů
 výškově nastavitelná
 snadná instalace
 závit plast a mosaz 3/8“, ½“

 vypouštěcí armatura pro
keramické splachovací
nádržky
 splachování pomocí
bovdenového ovládání
 splachování dvojího
množství vody 3 / 6-9 l
nebo systém start / stop
s možností přerušení
spláchnutí
 výškově nastavitelná od
300 do 420 mm dle vnitřních rozměrů nádržky
 pochromované ovládací
tlačítko – může být
zapuštěné v horním víku
splachovací nádržky nebo
umístěné s ozdobnou
rozetou na víku nádržky

Obj. číslo: 25 001 00 0010
závit mosaz 3/8“

Obj. číslo: 93 233 81 0099
ecoflush start / stop

Obj. číslo: 25 002 00 0004
závit mosaz ½“

Obj. číslo: 93 604 81 0099
ecoflush 2V (splachování dvojího
množství vody)

Obj. číslo: 25 006 00 0099
závit plast 3/8“
Obj. číslo: 25 007 00 0099
závit plast ½“

 široký sortiment připojovacích tvarovek pro napojení
stojacích klozetů nebo
keramických výlevek
na odpadní potrubí
 dlouhá životnost – vysoce
kvalitní pryžové těsnění
obohacené elastany pro
tvarovou stálost
 vysoká spolehlivost – široké
těsnění spolehlivě
zabraňuje pronikání
zápachu
 barevná stálost
 extra hladký povrch tvarovek
 připojovací kusy, odtoková
kolena a krycí rozety
ve všech sanitárních
barvách
 speciální tvarovky:
univerzální připojení
0° – 90°, ﬂexibilní připojení
 materiál polypropylen (PP),
polyetylen (PE)
 snadná montáž
 připojovací díly zkoušeny
a schváleny dle DIN 1389
Připojovací kus přímý,
DN 100/d 110
 pro přímé napojení
keramiky nebo prodloužení
napojovacích kolen
 různé barevné provedení

Připojovací kus přímý,
DN 100/d 110
 s odbočkou DN 40
a DN 50
Obj. číslo: 58 A08 01 0099

Univerzální odtokové
koleno, DN 100/d 110
 pro napojení sanitární
keramiky
 různé barevné provedení
Obj. číslo:
58 103 xx 0099 (úhel 90°)
58 102 xx 0099 (úhel 45°)
58 101 xx 0099 (úhel 22°)

Obj. číslo:
58 201 01 0099 (délka 150 mm)
58 202 xx 0099 (délka 250 mm)
58 203 xx 0099 (délka 400 mm)
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Připojovací díly

Připojení pro předstěnové prvky

Univerzální odtokové
koleno 90°, DN 100/d 110
 s odbočkou DN 40
a DN 50

WC ﬂexibilní připojení,
DN 100/d 110
 pro zasunutí, nelze
zkracovat

Obj. číslo: 58 110 01 0099

Obj. číslo:
58 109 00 0099
(délka 430 mm)
58 108 00 0099
(délka 580 mm)

WC připojovací koleno
90°, DN 100/d 110
 s odbočkou DN 40
a DN 50, se speciálním
břitovým těsněním
Obj. číslo:
1) 58 105 01 0099
(levé provedení)
2) 58 104 01 0099
(pravé provedení)
1)

Krycí rozeta vysoká
 dvoudílná, pro připojovací
kusy přímé a odtoková
kolena

WC připojovací koleno 90°,
DN 80/d 90, svařitelné
 materiál PE, černá barva

WC ﬂexibilní připojení,
DN 90/DN 100, svařitelné
 materiál PE, černá barva

Obj. číslo:
58 904 00 0099
(1 možnost nastavení)
58 908 00 0099
(3 možnosti nastavení)

Obj. číslo: 58 938 00 0099

WC dvojité koleno 90°,
kalhotový kus, DN 100/
DN 80/DN 80, svařitelné
 materiál PE, černá barva

WC etážový připojovací
kus, DN 90/DN 100,
svařitelný
 odskok 50 mm
 materiál PE, černá barva

Obj. číslo: 58 808 00 0099

Obj. číslo: 58 936 00 0099

Obj. číslo: 58 302 xx 0099

WC dvojité koleno 90°,
kalhotový kus, DN 100/
DN 80/DN 80, svařitelné
 materiál PE, černá barva

2)

Obj. číslo: 58 810 00 0099

Univerzální připojení
0° – 90°, DN 100/d 110
 s břitovým těsněním
Obj. číslo: 58 107 01 0099

Obj. číslo: 58 937 00 0099

Krycí rozeta plochá
 pro připojovací kusy
přímé a odtoková
kolena
Obj. číslo: 58 301 xx 0099

WC etážový připojovací
kus, DN 90/DN 100,
svařitelný
 odskok 80 mm
 materiál PE, černá barva

WC odtokový kus přímý,
DN 80, svařitelný
 materiál PE, černá barva
Obj. číslo: 58 913 00 0099

Excentrická připojovací
souprava, DN 80/d 90
 pro závěsné klozety
s možností excentrického
napojení o 25 mm
Obj. číslo: 85 925 00 0099

Barvy:
xx = 01
04
66
86
20

–
–
–
–

bílá alpská
bahamabeige
manhattan
pergamon

Redukce, DN 80/DN 100
 pro přechod z trubky DN 80
na DN 100 pro odpad. potrubí
Obj. číslo: 58 211 00 0099
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Etážové koleno

Sifony SAS

Připojovací kus etážový, DN 90 - 100

 k přemístění odpadu
určeného původně pro
kombi WC směrem ke
stěně pro předstěnovou
instalaci závěsného WC
 etážové koleno vede
odpad v rámci podlahy
a není proto nutné složitými
zásahy do konstrukce bytu
či domu měnit vyústění
odpadu
 variabilní nastavení délky
od 60 do 350 mm
 pomocí břitového těsnění
jej napojíte na odpadní
koleno DN 90 nebo DN
100 vedoucí z předstěnového prvku. Druhý konec
etážového kolena se
připojí do odpadní trubky,
která je vyústěná v prostoru
místnosti původně pro
kombi WC. Pomocí
přiložené manžety tak lze
napojit odpadní trubku
s vnitřním průměrem 98
až 110 mm.
Obj. číslo: 58 111 00 0099

Před změnou…

Po změně…

Easyphon

 umyvadlový a dřezový
sifon
 elegantní design
 vlisované těsnění
– průlomová technologie
spojení těla sifonu
s těsněním, které se tak
nemůže při montáži ztratit
ani chybně usadit
 snadná montáž a čištění
 výškově stavitelný
 prostorově úsporný,
zejména provedení
pro koupelnové skříňky
 vč. odpadní trubky a krycí
rozety
Obj. číslo: 0202073
umyvadlový 1 1/4“ – ∅ 32
Obj. číslo: 0202074
umyvadlový 1 1/4“ – ∅ 40
Obj. číslo: 0202075
dřezový 1 1/2“ – ∅ 40
Odpadní trubka do
koupelnové skříňky ∅ 32
s připojovacími koleny
1 1/4“ - 1 1/4“
Obj.č.: 0201029
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Turboﬂow

 sifon pro sprchové vaničky
 rychlý odtok – vyjímečných
54 l/min
 kompaktní – stavební
výška těla sifonu pouze
80 mm
 univerzální – pro plechové,
plastové i keramické
sprchové vaničky
 provedení pro ∅ 90,
∅ 60, ∅ 50
 napojení odpadu ∅ 40
nebo ∅ 50
 ozdobná krytka
pochromované ABS
nebo krytka kov – chrom
 snadná údržba
Obj. číslo: 0205240
vtok ∅ 90, krytka ABS – chrom
Obj. číslo: 0205243
vtok ∅ 60, krytka ABS – chrom
Obj. číslo: 0205246
vtok ∅ 50, krytka ABS – chrom
Obj. číslo: 0205241
vtok ∅ 90, krytka kov – chrom
Obj. číslo: 0205244
vtok ∅ 60, krytka kov – chrom
Obj. číslo: 0205247
vtok ∅ 50, krytka kov – chrom
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Váš prodejce:

tel.: 272 084 611
fax: 272 084 624
e-mail: info@glynwed.cz
http://www.glynwed.cz
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