
OVLÁDACÍ  
TLAČÍTKA SANIT



SANIT – moderní tlačítka 
pro splachování WC a pisoárů
Tři designové linie ovládacích desek 
pro splachování toalet:

Klasická elegance vytvářená 
jednoduchými rovnými liniemi. 
Čistota designu podtrhuje 
moderní styl interiéru. 

Řada creativa evokuje překvapivé 
nápady a jedinečnost. Tlačítka 
této řady na sebe rozhodně poutají 
pozornost. 

Designová řada redonda se snaží 
využít harmonické tvary, s jejichž 
pomocí vytváří jedinečný interiér 
s moderním charakterem.
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Objednací číslo Barva

16 746 C8 0000 černá

OVLÁDACÍ DESKY INEO SCOP
Ovládací tlačítko v moderním designu s elektronickým ovládáním 
splachování a světelným efektem. Ovládací deska je vyrobena z tvrzeného 
bezpečnostního skla a splachování je řízeno snímačem. Citlivé bezdotykové 
infračervené senzory umožňují splachování dvojího množství vody (malé 
a velké spláchnutí).

Designová řada LINEA
Klasická elegance díky čistým liniím
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OVLÁDACÍ DESKY SANIT LIS S A BEZ OSVĚTLENÍ
Luxusní tlačítka zapuštěná do stěny s osvětlením LED diodami nebo i ve 
variantě bez osvětlení. K dispozici je šest barevných odstínů osvětlení, 
které lze individuálně nastavit. Tato tlačítka jsou vhodná pro podomítkové 
splachovače SANIT INEO s malým revizním otvorem. Tlačítka se skládají 
z ovládacího tlačítka, designového prvku s osvětlením, nerezového krycího 
rámečku a upevňovacích šroubů. Ovládací tlačítka jsou z plastu ve čtyřech 
barvách s nerezovým leštěným rámečkem. Tlačítka jsou zajímavým prvkem, 
který upoutá pozornost nejen v hotelech, restauracích a jiných designových 
prostorech.

Designová řada LINEA
Klasická elegance díky čistým liniím

Základní deska
Tlačítko

bílá               černá    chrom lesk chrom mat  

bílá

černá

červená

stříbrošedá

antracitová

šedá

individuální design

tlačítko LIS bez designového prvku

Objednací číslo Název

16 734 00 00xx LIS
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Designová řada LINEA
Klasická elegance díky čistým liniím

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LOS
Pravidelné tvary ve stylové kombinaci vytvářejí soudržný a elegantní charakter 
tlačítek LOS. Splachovací tlačítko je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu a nabízeno 
v klasických barvách, které je také možné kombinovat (základní deska a tlačítko).

Barva Základní deska Tlačítko

1. bílá

2. černá

3. chrom lesklý   

4. chrom matný 

Objednací číslo Typ

16 733 00 00xx LOS
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Designová řada LINEA
Klasická elegance díky čistým liniím

OVLÁDACÍ DESKY SANIT S 707
Jedná se o tlačítka nasazená na skrytý rámeček. Členění tlačítka navádí k jeho 
správnému používání s využíváním funkce velkého a malého spláchnutí.

Objednací číslo Barva

16 707 01 0000    bílá

16 707 81 0000  chrom lesklý

16 707 93 0000    chrom matný

11

LINEA





13



182

12
2

14



Designová řada CREATIVA
Překvapivé nápady a jedinečnost

OVLÁDACÍ DESKY SANIT SWING
Plastové ovládací desky pro zapuštění do obkladu s nerezovým rámečkem 
z lesklého chromu. Jsou vhodné pro všechny podomítkové moduly SANIT INEO 
s malým revizním otvorem. Minimální výška obložení je 35 mm. Houpavým 
pohybem tlačítka při spláchnutí lze zvolit množství vody pro spláchnutí 
(splachování dvojího množství vody).

Objednací číslo Barva

16 735 00 0002        bílá

16 735 00 0001 černá

16 735 00 0003 chrom lesklý

16 735 00 0004          chrom matný
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Designová řada REDONDA
Harmonické tvary

SKLO

SG

PLAST

SK

NEREZOVÁ OCEL

SE

OVLÁDACÍ DESKY SG / SK / SE 706 PRO ZAPUŠTĚNÍ DO OBKLADU
Tvoří integrovaný celek se stěnou koupelny. Vyznačují se klasickým obdélníkovým tvarem kombinovaným 
s vodorovně umístěnými kruhovými tlačítky. Tato tlačítka jsou velmi praktická na údržbu a čištění. Jsou 
k dispozici v provedení ze skla (SG), z plastu (SK) a také z nerezové oceli (SE).
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Objednací číslo Základní 
deska

Skleněná tlačítka Plastová tlačítka

bílá černá bílá chrom 
lesklý

chrom 
matný

16 720 xx 0000  bílá     

16 721 xx 0000 černá     

Designová řada REDONDA
Harmonické tvary

SG 706 – SKLO
Vysoce kvalitní skleněné tlačítko pro splachování dodává koupelně moderní 
a luxusní charakter. K dispozici je široká škála kombinací barev. Základní deska 
je z bezpečnostního tvrzeného skla. Ovládací tlačítka mohou být dodány ve variantě 
ze skla, nebo z plastu. Tlačítka jsou odolná vůči nárazům a díky svému hladkému 
povrchu se velmi snadno čistí.
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Designová řada REDONDA
Harmonické tvary

SK 706 – PLAST
Plastová splachovací tlačítka k zapuštění do obkladu jsou k dispozici ve standardních barvách. Jsou 
tvořena základní deskou v nerezovém rámečku a kruhovými ovládacími tlačítky. Základní deska i tlačítka 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu. Desky dodávají koupelně moderní charakter a jsou cenově 
dostupnější než skleněná varianta. 

Objednací číslo Barva

16 725 01 0000 bílá

16 726 82 0000 černá

16 726 81 0000 chrom lesklý

16 726 93 0000 chrom matný
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Objednací číslo    Barva – Základní deska/Tlačítko

16 706 01 0000 bílá/bílá

16 706 81 0000 chrom lesklý/ chrom lesklý

16 706 93 0000 chrom matný/chrom matný

16 706 72 K000 bílá/ modrá

16 706 84 K000 bílá/ červená

16 706 G5 K000         bílá/ žlutá

16 706 L6 K000 bílá/ zelená

Designová řada REDONDA
Harmonické tvary

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA S 706 PRO MONTÁŽ NA STĚNU
Splachovací tlačítka S 706 jsou velice oblíbenou variantou převážně v komerčních objektech, 
ale i v individuální výstavbě. Vyznačují se jemným designem s kruhovými prvky, které velikostí naznačují 
funkci tlačítka (velké a malé spláchnutí). Tlačítka jsou vyrobena z vysoce kvalitního plastu. Jsou nabízena 
v klasických sanitárních barvách, ale také v pestrých barevných kombinacích, které se skvěle hodí pro 
školy, školky a jiná dětská zařízení.
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Designová řada REDONDA
Harmonické tvary

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA S 703 PRO MONTÁŽ NA STĚNU
Kulatý, konvexní design tlačítka S 703 přesně vybízí k používání jeho funkcí. Rozdělení kruhového 
ovládacího tlačítka, jasně definuje funkci dvojitého splachování. Tyto ovládací desky jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního plastu a jsou k dispozici ve standardních sanitárních barvách. 

Objednací číslo Barva

16 703 01 0000            bílá

16 703 81 0000 chrom lesklý

16 703 93 0000 chrom matný

25

REDONDA





Předstěnové prvky SANIT

Mezi nejčastěji používané instalační prvky SANIT INEO patří sanitární moduly pro závěsné klozety, které mají 
do rámové konstrukce integrovanou splachovací nádržku s revizním otvorem pro malé ovládací desky. Kapacita 
nádržky o objemu vody 7,5 litrů umožňuje ekologické splachování dvojího množství vody. Velké množství vody 
může být nastaveno na 7,5 až 4,5 litrů a malé množství vody na 4,0 až 2,0 litry. Tovární nastavení množství 
vody pro splachování je vždy na 6,0 / 3,0 litry.
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Základní předstěnové prvky SANIT

SANIT INEO IN 
WC MODUL

SANIT INEO PLUS
WC MODUL
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SANIT INEO  
PISOÁROVÝ MODUL

SANIT INEO 
UMYVADLOVÝ MODUL

SANIT INEO  
BIDETOVÝ MODUL
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Další nabídku předstěnových prvků najdete v katalogu  
sanitární techniky nebo na www.nicoll.cz 

Dodáváme kompletní program naší sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH. 
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Naše nabídka

LINEA

LINEA



Další nabídku předstěnových prvků najdete v katalogu  
sanitární techniky nebo na www.nicoll.cz 

Dodáváme kompletní program naší sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH. 
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www.nicoll.cz

Nicoll Česká republika, s.r.o., Průmyslová 367, 252 50, Vestec
Tel.: +420 272 084 611, Fax: +420 272 084 624, E-mail: info.cz@aliaxis.com, IČ: 63997631, DIČ: CZ63997631

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39701


