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instalační prvky

Sanitární technika

Předstěnové instalační moduly jsou nosné konstrukce pro montáž sanitárních zařizovacích předmětů,
a to především závěsných klozetů, bidetů, umyvadel a pisoárů. Tyto instalační moduly zaručují bezpečnou
a přesnou fixaci kotevních prvků pro závěsnou sanitární keramiku a spolehlivé připojení rozvodu vody a odpadu.
Po provedení finálních stavebních úprav je následná kompletace zařizovacích předmětů a ovládacích prvků
snadná a při dodržení montážních zásad bez jakýchkoli problémů.
Standardně se využívají dvě technologie zabudování do stavební konstrukce. První technologie využívá klasický
mokrý proces pro zazdění, kde je instalační prvek přímo upevněn na nosnou zeď nebo do niky v nosné stěně.
Po upevnění konstrukce na stěnu a připojení rozvodu vody a odpadního potrubí se celý systém obezdí a povrch
se upraví pro finální pohledovou úpravu. Druhá technologie je založena na zabudování do stavebních konstrukcí
bez mokrého stavebního procesu (SDK - sádrokartonové konstrukce). Zde se používají prvky, jejichž základ tvoří
pevný samonosný ocelový rám s integrovanými příčníky pro montáž kotevních šroubů a instalaci koncových
armatur nebo tvarovek pro připojení instalačních rozvodů. Stavitelné výsuvné patky pak umožňují variabilní
výškové nastavení prvku v rozsahu do 200 mm.
Mezi nejčastěji používané SANIT INEO instalační prvky 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.
Varianta instalačních prvků SANIT INEO je pak vybavena vypouštěcí armaturou se standardním dvoukabelovým
ovládáním, která je kompatibilní s modely malých ovládacích desek S 701, S 703, S 706, S 707, BRIGHT, LOS, LIS,
SWING a INEO SCOP.
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Naše nabídka předstěnových instalačních prvků zahrnuje kompletní portfolio sanitárních montážních prvků
od naší sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH tradičního spolehlivého německého výrobce
splachovací techniky značky SANIT. Na našich webových stránkách najdete vybrané varianty instalačních
modulů řady SANIT INEO. Další speciální varianty z katalogu SANIT jsou dostupné na dotaz.

Výhody:
•	Řešení pro zazdění i lehké stavební konstrukce
•	Řešení pro nejrůznější varianty (rozměrové,
ovládání, materiálové) WC, bidetů,
pisoárů, umyvadel a výlevek
•	Splachovací nádržka s izolací proti
rosení o objemu jen 7,5 l
• Princip splachování dvojího množství vody
•	Ekonomické nastavení množství vody - velké
spláchnutí 7,5-4,5 l, malé spláchnutí 4,0-2,0 l
•	Možnost individuálního nastavení
výšky závěsného klozetu

•	Univerzální pro závěsné klozety s roztečí
kotevních šroubů 180 mm
• Únosnost WC instalačních prvků až 400 kg
• Velmi tichý a spolehlivý provoz
• Úspora místa, pohodlný úklid a snadná údržba
•	Moderní design ovládacích tlačítek
včetně podsvětlených variant
• Řešení pro imobilní osoby
• Nabídka pro mateřské školy
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Moduly pro zazdění

SANIT INEO IN SET WC modul

SANIT INEO IN WC modul

Obj. č. 95 771 00 0000
 ada WC modulu pro zazdění, závěsného klozetu,
S
WC sedátka a ovládacího tlačítka S 706 v bílé barvě

Obj. č. 95 721 00 0000
• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu,
pro zazdění do zdí a před nosnou stěnou
• Stavební výška: 1 090 mm; Hloubka rámu: 125 mm
• Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene
U se 6 upevňovacími body a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C),
kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů / malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení na tlačítka otočením
(bajonetový mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
• Upevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh

• P
 řipojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90
/ D 110 s montážní ochrannou zátkou
• WC připojovací sada D 90
• Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem, bez ovládací desky
a pomocných podpěrných nožiček
(obj. č. 16 001 00 0000)

SANIT INEO IN 80 WC modul
Obj. č.: 95 804 00 000
• Malý

revizní otvor, ovládání zepředu, pro
zazdění do zdí a před nosnou stěnou
• Stavební výška: 1095 mm; Hloubka rámu: 80 mm
• Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene
U se 6 upevňovacími body a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-80-S-FO-2V-2C),
kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 6-4 litrů / malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
• Upevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
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• W
 C připojovací sada D 90
• Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem, bez ovládací
desky a pomocných podpěrných
nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

•	Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro
zazdění do zdí a před nosnou stěnou
• Stavební výška: 1090 mm; Hloubka rámu: 125 mm
•	Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene
U se 6 upevňovacími body a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C),
kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
•	Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů/malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
•	Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
•	Připojení na tlačítka otočením
(bajonetový mechanismus spojení)
•	Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy
hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
•	Upevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
•	Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
• WC připojovací sada D 90
•	Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem, bez pomocných
podpěrných nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

Ovládací tlačítko S 706 – designová
řada SANIT Redonda
•	Rozměry: š/v: 207/153 mm pro ovládání zepředu
• Barva alpská bílá
• Pro splachování dvojího množství vody
WC sedátko 1501
• Velmi kvalitní Duroplast
• Barva alpská bílá
• Nerezové závěsy a rychloupínání
Zvuková izolace pro závěsné WC
Závěsný klozet s hlubokým splachováním
v barvě alpská bílá

SANIT INEO FRONTOP WC modul
Obj. č. 95 728 00 0000
• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu nebo shora,
pro zazdění do zdí a před nosnou stěnou
• Stavební výška: 820 mm; Hloubka rámu: 180 mm
• Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene
U se 4 upevňovacími body a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-122-S-UO-2V-2C),
kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 6 litrů / malé spláchnutí 3 litry).
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
• Upevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou

• WC

připojovací sada D 90
• Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem, bez ovládací
desky a pomocných podpěrných
nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)
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SANIT bidetový modul 980

SANIT INEO PLUS 450 SET WC modul

Obj. č. 95 950 00 0000

Obj.č. 90 774 00 0000

• Pro zazdění do zdí a před nosnou stěnou
• Pozinkovaný rám ve tvaru písmene
U se 4 upevňovacími body
• Nastavitelná stavební hloubka 120–170 mm
• Stavitelná rozteč kotevních šroubů M12 180/230 mm
• S vícevrstvou dřevěnou deskou a rastrem pro
montáž nástěnných prvků na připojení rozvodů
pitné vody pro různé potrubní systémy
• Upevňovací objímka pro PE odpadní koleno
D 50 s pryžovým těsněním D 50/D 40,
• Včetně kompletního upevňovacího materiálu

 ada WC modulu do SDK, závěsného klozetu, WC
S
sedátka a ovládacího tlačítka S706 v bílé barvě
SANIT INEO PLUS 450 WC modul 1120/450
•	Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro
vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného
profilu se 4 základními upevňovacími body je
vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami
s rozsahem nastavení 0 – 200 mm a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C), včetně
stěnové kotvy, rozměry modulu 1120/450/130 mm
•	Nastavení hloubky modulu při použití stěnové
kotvy 17 257 00 T000: 135-205 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
•	Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů / malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
•	Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
•	Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
•	Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
•	Upevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
•	Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí

120-170
120-170

Moduly pro sádrokartonové
konstrukce
SANIT INEO PLUS 450 WC modul 1120/450
a SANIT INEO PLUS JADER
Obj. č. 90 733 00 S003 - bez stěnové kotvy
Obj. č. 90 733 00 S004 - se stěnovou kotvou
Obj. č. 90 733 00 S014 - s rozpěrou do bočních stěn
• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu, pro
vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného
profilu se 4 základními upevňovacími body je
vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami
s rozsahem nastavení 0–200 mm a splachovací
nádržkou SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-C),
rozměry modulu 1120/450/130 mm
• Nastavení hloubky modulu při použití stěnové
kotvy 17 257 00 T000: 135-205 mm
• Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů / malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
6
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D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
• WC připojovací sada D 90
•	Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem
Ovládací tlačítko S 706
•	Rozměry: š/v: 207/153 mm pro ovládání zepředu
• Barva alpská bílá
• Pro splachování dvojího množství vody
WC sedátko 1501
• Velmi kvalitní Duroplast
• Barva alpská bílá
• Nerezové závěsy a rychloupínání
Zvuková izolace pro závěsné WC
Závěsný klozet v barvě alpská bílá

SANIT INEO FRONTOP WC modul

• U
 pevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
• WC připojovací sada D 90
• Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem, bez ovládací desky

180

0

Obj. č. 90 737 00 T000 - výška 820 mm
Obj. č. 90 738 00 T000 - výška 985 mm
• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu nebo
shora, pro vestavbu do lehkých stavebních
konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Rozměry: v: 820 (nebo 985), š: 525, h: 155 mm
• Samonosný ocelový rám se čtyřmi upevňovacími
body je vybaven samosvornými nožičkami
s otočnými základovými patkami s rozsahem
nastavení 0–200 mm, integrovanou
splachovací nádržkou SANIT s izolací proti rosení
(CC- 122-S-UO-2V-2C) a upevňovací sadou
• Rozsah nastavení vpředu na stěnu: 155-205 mm
(při montáži na stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 T000)
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(6-4,5 l/4-2 l) - tovární nastavení 6 a 3 litry
• Napouštěcí ventil SANIT třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Rohový ventil R 1/2
• Montážní spona pro napojení odtokového
kolena D 90/D 110 s ochranným krytem
nastavitelná do čtyř poloh
• Rozteč kotevních šroubů klozetu 180/230 mm
(upevnění 2 X M12 s chráničkou a maticemi)

0

0
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SANIT INEO 80 PLUS WC modul 1120/635

SANIT INEO UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA

Obj. č. 90 804 00 0000

Obj. č. 90 680 00 TL00 – levý
Obj. č. 90 680 00 TR00 – pravý

kolena D 90/D 110 s ochranným krytem
nastavitelná do čtyř poloh
• WC připojovací sada D 90/180 mm
• Rozteč kotevních šroubů klozetu 180 mm
(upevnění 2 x M12 s chráničkou a maticemi)
635

180

230

0-150

0

Obj. č. 90 726 00 T000

8

www.nicoll.cz

min.95

• P
 ro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Rozměry: v: 1120, š: 294, h: 48 mm
• Samonosný ocelový profil se dvěma
upevňovacími body včetně samosvorných nožiček
s otočnou patkou a upevňovací sadou
• Nemůže být zkrácen
• Vhodný také pro přemostění mezer
mezi prvky (500–1 100 mm)
• Rozsah nastavení nožiček: 0-200 mm
• Rozsah nastavení hloubky: 135-205 mm (při montáži
s nástěnnou kotvou obj. č. 17 257 00 T000)

SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL
PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY
Obj. č. 90 730 00 0005-8

SANIT INEO PLUS WC modul
PRO IMOBILNÍ OSOBY 1120/450
• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu, pro
vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Rozměry: v: 1120, š: 450, h: 130 mm
• Závěsný klozet je montován o 60 mm
výše než je standardní výška
• Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s rozsahem
nastavení 0–200 mm a splachovací nádržkou SANIT
s izolací proti rosení (typ CC-121-S-FO-2V-2C)
• Rozsah nastavení stavební hloubky: 135 - 155 mm (při
montáži na stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 T000)
• Instalační hloubka 2 modulů s dvojitým kolenem
D 90 (kalhotový kus) je 270–290 mm
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů/malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½

50

635

R1/2

230
330
365

1120

• M
 alý revizní otvor, ovládání zepředu, pro
vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Rozměry: v: 1120, š: 635, h: 95 mm
• Samonosný ocelový rám se čtyřmi upevňovacími
body je vybaven samosvornými nožičkami
s otočnými základovými patkami s rozsahem
nastavení 0–150 mm, integrovanou splachovací
nádržkou SANIT s izolací proti rosení
(CC- 80-S-FO-2V-2C) a upevňovací sadou
• Nastavení stavební hloubky při instalaci 95-170 mm
• Ekologické splachování dvojího množství vody
(6-4,5 l / 3-2 l) - tovární nastavení 6 a 3 litry
• Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
• Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
• Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
• Sada pro připojení rohového ventilu R ½
• Montážní spona pro napojení odtokového

• U
 pevňovací objímka pro odtokové koleno
D 90 nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
• WC připojovací sada D 90
• Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
upevňovacím materiálem

Obsahuje WC modul, designové obložení,
víko a sadu pro připojení klozetu a vody
WC modul
•	Malý revizní otvor, ovládání zepředu,
pro montáž před nosnou stěnou
• Rozměry v: 1126, š: 458, h: 138 mm
•	Samonosný ocelový rám s šesti upevňovacími
body vybaven splachovací nádržkou SANIT
s izolací proti rosení (CC-121-S-UO-2V-2C)
•	Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů/malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
•	Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
•	Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
•	Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
•	Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90/D 110
s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací sada WC D 90/180 mm
Designové obložení
• Z vysoce kvalitního kompozitního materiálu
• Barva bílá či černá
•	Voděodolný, omyvatelný povrch obložení je odolný
proti oděru, neporézní, snadno čistitelný
• S výřezy či přípravou pro výřezy
• Připojovací sada WC D 90/180 mm
Víko
•	Z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla
o tloušťce 8 mm
• Barva bílá či černá
• Hrana víka je v rovině s obložením
• Leštěný povrch
• Sada pro připevnění k rámu

Sada pro boční připojení vody
•	Napouštěcí ventil SANIT 510 třídy hlučnosti I
(jen 13 dB), s mosazným závitem R 3/8
•	Rohový ventil R ½ s těsněním a chromovanou
rozetou
•	Připojovací trubička 90° a 2 konické svěrné
matičky R 3/8
Sada pro připojení WC
• Odpadní koleno D 90/90° s redukcí D 90/110
• Připojovací sada PE D 90, délka 180 mm
Příslušenství:
Ovládací deska malá typ S (kromě: LIS a HELA),
WC etážový připojovací kus D 90 s redukcí
D 90/D 110, vodovodní připojovací sady
INEO SOLO zezadu nebo zespodu.
(Příslušenství není součástí dodávky)

Sanitární technika – Předstěnové instalační prvky
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SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL
PRO STOJÍCÍ KLOZETY

• S
 e dvěma mnohonásobně lepenými překližkovými
panely a stupnicí pro volné umístění koncových
vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí
• Sifonové koleno D 40/D 50 s
manžetou pro sifon D 40/D 32
• Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla
2 X M10 s chráničkou a maticemi

Obj.č. 90 731 00 0005 – 8
Sada pro boční připojení vody
•	Napouštěcí ventil SANIT 510 třídy hlučnosti I
(jen 13 dB), s mosazným závitem R 3/8
• Rohový ventil R ½ s těsněním a chromovanou rozetou
•	Připojovací trubička 90° a 2 konické
svěrné matičky R 3/8
Sada pro připojení WC
• Odpadní koleno D 90/90° s redukcí D 90/110
• Připojovací sada PE D 90, délka 180 mm
Příslušenství:
Ovládací deska malá typ S (kromě: LIS a HELA), WC
etážový připojovací kus D 90 s redukcí D 90/D 110,
vodovodní připojovací sady INEO SOLO zezadu nebo
zespodu. (Příslušenství není součástí dodávky)

• U
 niverzálně použitelný pro umyvadla
i malá umývátka
• Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
• Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 75 mm
• Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm
(při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
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SANIT INEO MODUL PRO UMYVADLO 1120/525
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•	Sifonové koleno D 40/D 50 s manžetou
pro sifon D 40/D 32
•	Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla
2 X M10 s chráničkou a maticemi
Příslušenství: Stěnová kotva (pár)
obj. č. 17 257 00 0000

56

458
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• U
 niverzálně použitelný pro
umyvadla i malá umývátka
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
• Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 75 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu:
135–205 mm (při použití stěnové
kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	S jedním mnohonásobně lepeným překližkovým
145
panelem
se stupnicí pro volné umístění koncových
vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí

470

136

R 3/8

SANIT INEO UMYVADLOVÝ MODUL 1120/525
Obj. č. 90 671 00 T000
pro nástěnnou armaturu

Obj. č. 90 667 00 T000
pro stojánkovou armaturu

210

450

1115

Obsahuje WC modul, designové obložení,
víko a sadu pro připojení klozetu a vody
WC modul
•	Malý revizní otvor, ovládání zepředu,
pro montáž před nosnou stěnou
• Rozměry v: 1126, š: 458, h: 138 mm
•	Samonosný ocelový rám s šesti upevňovacími
body vybaven splachovací nádržkou SANIT
s izolací proti rosení (CC-121-S-UO-2V-2C)
•	Ekologické splachování dvojího množství vody
(velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů/malé spláchnutí
4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
•	Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
•	Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
•	Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
•	Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90/D 110
s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
• Připojovací sada WC D 90/180 mm
Designové obložení
• Z vysoce kvalitního kompozitního materiálu
• Barva bílá či černá
•	Voděodolný, omyvatelný povrch obložení je
odolný proti oděru, neporézní, snadno čistitelný
• S výřezy či přípravou pro výřezy
• Připojovací sada WC D 90/180 mm
Víko
•	Z tepelně tvrzeného bezpečnostního
skla o tloušťce 8 mm
• Barva bílá či černá
• Hrana víka je v rovině s obložením
• Leštěný povrch
•	Sada pro připevnění k rámu

OK
FFB

138

Obj. č. 90 673 00 T000
•	Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• Pro stojánkovou nebo nástěnnou armaturu
• Vhodný pro všechna umyvadla
• Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 98 mm
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu:
135–205 mm (při použití stěnové
kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	S mnohonásobně lepeným překližkovým
panelem se stupnicí pro volné umístění
koncových vývodů rozvodu vody
•	S výškově nastavitelným boxem pro umístění
vestavného sifonu Obj.č. 31 608 00 0000
•	Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla
2 X M10 s chráničkou a maticemi
Příslušenství: stěnová kotva (pár)
obj. č. 17 257 00 0000
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SANIT INEO BIDETOVÝ MODUL 1120/525
Obj. č. 90 676 00 T000
•	Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou
a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
• Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 100 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm
(při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	S jedním mnohonásobně lepeným překližkovým
panelem se stupnicí pro volné umístění koncových
vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí
•	Sifonové koleno D 40/D 50 s manžetou
pro sifon D 40/D 32
•	Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla
2 X M12 s chráničkou a maticemi
Příslušenství: stěnová kotva (pár) obj. č. 17 257 00 0000

SANIT INEO PISOÁROVÝ MODUL 1120/525
PRO VESTAVBU OVLÁDACÍCH JEDNOTEK
Obj. č. 90 668 00 T000
•	Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
•	Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 98 mm
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm
(při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	Příčníky univerzálně nastavitelné pro pisoárovou
keramiku
•	Stavební box s univerzální základní sadou SANIT
s reverzibilní vodní sekcí pro ručně ovládaný
pneumatický ventil nebo pro elektromagnetický
ventil 6V DC pro infračervenou elektroniku,
•	Ohebná hadička 300 mm propojuje základní
sadu s přechodovým kolenem D 25
• Přívod do pisoáru trubkou D 25 s pryžovou manžetou
•	Kotevní šrouby pro upevnění pisoáru 2 X M8
s chráničkou a maticemi a chromovými krytkami
•	Výškově stavitelná objímka D 50
pro fixaci sifonového kolene D 50
•	Odsávací pisoárový sifon 500 pro vývod
keramiky dozadu
•	Bez ovládací krycí desky
Příslušenství: stěnová kotva (pár)
obj. č. 17 257 00 0000, ovládací jednotky
ruční mechanické nebo elektronické IR
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SANIT INEO PISOÁROVÝ MODUL 1120/525
PRO TLAKOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVAČ
Obj. č. 90 675 00 T000
•	Pisoárový modul pro nástěnný tlakový ventil nebo
pro keramické pisoáry s integrovanými ovládacími prvky
• Vhodný pro pisoáry s přívodem vody shora
•	Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK)
a montáž před nosnou stěnou
• Rozměry: v: 1 120, š: 525, h: 80 mm
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou
a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm
(při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	Zvukově izolovaná mosazná koncovka se závitem
R 1/2 IG/R 1/2 AG
•	2 šrouby M8 pro upevnění pisoáru včetně chráničky
a pochromovaných krytek
•	Závitovou tyčí M8 x 300 mm výškově stavitelná objímka
D 50 pro fixaci sifonového kolena D 50
Příslušenství: stěnová kotva (pár) obj. č. 17 257 00 0000

SANIT 995 N MODUL PRO VÝLEVKU
Obj. č. 90 659 00 0000
•	Modul pro závěsnou výlevku KERAMAG „Espital“
•	Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí
pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
• WC připojovací sada D 90
•	Malý revizní otvor, ovládání zepředu,
•	
Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním
pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí
upevňovacím materiálem, stěnovou kotvou,
(SDK) a montáž před nosnou stěnou
bez ovládací desky
•	Rozměry: v: 1530, š: 525, h: 155 mm
Příslušenství: ovládací tlačítka typ S, zvuková izolace
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
•	Modul je vybaven nádržkou SANIT s izolací
proti rosení (CC-122-S-UO-2V-2C)
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm
(při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
•	Ekologické splachování dvojího množství vody
(9/3 l nebo 6/3 l). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
•	Splachování vypouštěcí armatury INEO je
ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
•	Připojení s tlačítky otočením (bajonetový
mechanismus spojení)
•	Napouštěcí armatura SANIT 510
třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
OK
• Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½
FFB
•	2 upevňovací šrouby M 12 nastavitelné
na 180/230 mm s chráničkou a maticemi
•	2 zvukově izolované mosazné koncovky se závitem
R 1/2 IG / R 1/2 AG pro připojení vodovodní armatury
Sanitární technika – Předstěnové instalační prvky
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SANIT INEO MODUL 1120/525 PRO PLASTOVÁ UMYVADLA

ZVUKOVÁ IZOLACE PRO WC A BIDET

Obj. č. 90 677 00 T000

Obj. č. 16 002 00 0000

• Vhodný pro technická plastová umyvadla (výlevky)
• Rozměry v: 1120, š: 525, h: 85 mm
•	Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu
se 4 základními upevňovacími body je vybavena
samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou
patkou s rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
•	Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205
mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
• Dva voděodolné vícevrstvé překližkové panely
•	Závitovou tyčí M8 x 300 mm výškově stavitelná
objímka D 50 pro fixaci sifonového kolene D 50

Zvuk pohlcující sada pro závěsné WC
a bidety. Slouží k přerušení zvukového mostu
mezi dlaždicemi a sanitární keramikou.

ZVUKOVÁ IZOLACE PRO UMYVADLO
Obj. č. 16 006 00 0000
Zvuk pohlcující sada pro umyvadla do šířky
750 mm. Slouží k přerušení zvukového mostu
mezi dlaždicemi a sanitární keramikou.

Příslušenství k předstěnovým
modulům SANIT

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ WC 2V

STĚNOVÁ KOTVA (PÁR)

Obj. č. 16 301 01 0000

Obj. č. 17 257 00 T000
Používá se pro upevnění WC instalačního modulu
v rámu na stěnu nebo do rohu. Možnost nastavení
v rozsahu 102 - 110 mm a 125 - 177 mm. Je vyrobena
z pozinkované oceli a dodávána v plastovém sáčku.

ROZPĚRA DO BOČNÍCH STĚN (PÁR)
395

120

Obj. č. 17 023 00 0000
Slouží pro upevnění WC instalačního modulu v rámu
mezi dvě stěny. Vhodné pro montáž do bytových jader.
S možností nastavení v rozsahu mezi 750 - 950 mm.

14
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40

•	Pro podomítkové nádržky s malým revizním otvorem,
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C, CC150-S-FO-2V-2C a CC-120-S- FO-2V-2C.
•	Pro instalaci do sádrokartonu i pro zazdění
či do nábytku. Rozměry š: 120 mm, v: 114
mm, výška nad dlaždicemi 20 mm.
• Barva bílá, provedení plast
•	Minimální hloubka instalace od přední
hrany finální stěnové úpravy k zadní
hraně montážního boxu je 65 mm
•	Paralelně s pneumatickým WC dálkovým ovládáním,
je také možné provádět splachování pomocí tlačítek
série 700 pro splachování dvojího množství vody,
start/stop nebo jednorázové splachování, s výjimkou
elektronického ovládacího tlačítka S 706 ze skla
•	Skládá se z duálního WC tlačítka 2V
s pneumatickou tlačnou jednotkou, duálního
splachovacího pneumatického zvedacího
zařízení, instalačního ochranného boxu,
2 pneumatických hadiček délky 2,35 m a sady
chrániček s tahovým lankem délky 1,7 m

Sanitární technika – Předstěnové instalační prvky
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Ovládací desky
pro splachování WC a pisoárů

OVLÁDACÍ DESKY SANIT S 701 - 706

Značka SANIT nabízí velmi široký výběr ovládacích desek v různých designových řadách, barvách
a materiálech. Nechybí ani podsvětlená tlačítka. Ovládací desky jsou rozděleny do tří designových řad:

S 701

LINEA

CREATIVA

REDONDA

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.

Jedná se o tlačítka nasazená na rámeček. Členění tlačítka vybízí k jejich správnému používání
s využíváním funkce velkého a malého spláchnutí.

Obj. č. 16 701 01 0000
plast, bílá

Obj. č. 16 701 81 0000
plast, chrom lesklý

Obj. č. 16 701 93 0000
plast, chrom matný

S 703
Kulatý, konvexní design tlačítka S 703 přesně vybízí k používání jeho funkcí. Rozdělení
kulatého tlačítka jasně definuje funkci dvojitého splachování. Tyto ovládací desky jsou
vyrobeny z kvalitního plastu a jsou k dispozici ve standardních sanitárních barvách.

Obj. č. 16 703 00 0000
nerez, nerez

Obj. č. 16 703 01 0000
plast, bílá
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Obj. č. 16 703 81 0000
plast, chrom lesklý

Obj. č. 16 703 93 0000
plast, chrom matný

Sanitární technika – Předstěnové instalační prvky

17

S 706

S 707

Splachovací tlačítka designové řady REDONDA 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 (malé a velké 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.

Jedná se o tlačítka nasazená na skrytý rámeček. Členění tlačítka vybízí k jeho správnému používání
s využíváním funkce splachování dvojího množství vody.

Obj. č. 16 706 72 K000
plast, bílá/modrá

Obj. č. 16 707 01 0000
plast, bílá

Obj. č. 16 706 84 K000
plast, bílá/červená

Obj. č. 16 706 G5 K000
plast, bílá/žlutá

Obj. č. 16 706 L6 K000
plast, bílá/zelená

Obj. č. 16 707 81 0000

Obj. č. 16 707 93 0000

plast, chrom lesklý

plast, chrom matný

OVLÁDACÍ DESKY SK 706
Plastová splachovací tlačítka k zapuštění do obkladu jsou k dispozici ve standardních barvách.
Jsou tvořena základní deskou v nerezovém rámečku a kruhovými tlačítky. Základní deska i tlačítka
jsou vyrobeny z plastu.

Obj. č. 16 706 01 0000
plast, bílá/bílá

Obj. č. 16 706 81 0000

plast, chrom lesklý/chrom lesklý

Obj. č. 16 706 93 0000

plast, chrom matný/chrom matný

Obj. č. 16 726 01 0000
bílá

Obj. č. 16 726 81 0000
chrom lesklý
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Obj. č. 16 726 82 0000
černá

Obj. č. 16 726 93 0000
chrom matný
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OVLÁDACÍ DESKY SANIT BRIGHT

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LOS

Nová ovládací tlačítka pro
splachování WC přináší výrazný
precizní design tam, kde
byste ho nečekali. Ovládací
tlačítka jsou uspořádána svisle
a tvoří výrazný, ale designově
čistý vykřičník. Pro vytvoření
osobitého interiéru lze vybírat
z mnoha kombinací materiálů
i barev.

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).

Obj. č. 16 750 01 0000

Obj. č. 16 750 81 0000

Obj. č. 16 751 01 0000

Obj. č. 16 751 82 0000

plast, bílá

duroplast, bílá

Obj. č. 16 752 41 0000

sklo antracit / nerez kartáčovaná

plast, chrom lesklý

www.nicoll.cz

chrom lesklý/chrom lesklý

Obj. č. 16 750 93 0000

Obj. č. 16 733 00 0002

Obj. č. 16 733 00 0003

chrom matný/chrom matný

Obj. č. 16 733 00 0004

plast, chrom matný

bílá/chrom matný

chrom matný/bílá

Obj. č. 16 752 01 0000

Obj. č. 16 733 00 0005

Obj. č. 16 733 00 0007

sklo bílé / nerez kartáčovaná

chrom matný/chrom lesklý

Obj. č. 16 733 00 0006

duroplast, černá

Obj. č. 16 752 C8 0000

Obj. č. 16 761 00 0000

Obj. č. 16 733 00 0008

Obj. č. 16 733 00 0009

Obj. č. 16 733 00 0010

Obj. č. 16 733 00 0011

Obj. č. 16 733 00 0012

Obj. č. 16 733 00 0013

sklo černé / nerez kartáčovaná

nerez kartáčovaná

černá/chrom matný

chrom lesklý/chrom matný
20

Obj. č. 16 733 00 0001

chrom matný/černá

chrom lesklý/černá

bílá/bílá

bílá/černá

černá/černá

černá/bílá
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OVLÁDACÍ DESKY SANIT LIS S OSVĚTLENÍM

Obj. č. 16 733 00 0014

Obj. č. 16 733 00 0015

bílá/chrom lesklý

černá/chrom lesklý

Obj. č. 16 733 00 0016
chrom lesklý/bílá

Luxusní tlačítka zapuštěná do stěny s osvětlením LED diodami. K dispozici je šest barevných odstínů
osvětlení, které lze individuálně nastavit. Tato tlačítka jsou vhodná pro instalační moduly SANIT
INEO s malým revizním otvorem. Ovládací desky se skládají z ovládacích tlačítek, designového prvku
s osvětlením, nerezového krycího rámečku a upevňovacích šroubů. Ovládací tlačítka jsou z plastu
ve čtyřech barvách s nerezovým leštěným rámečkem. V tabulce je vždy pod objednacím číslem
uvedeno provedení základní desky/tlačítka a následně barva základní desky/tlačítka. Ovládací desky
LIS je také možné dodat pro dokončení v individuálním designu.

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

Obj. č. 16 734 00 0001

Obj. č. 16 734 00 0004

sklo/plast
černá/chrom lesklý

břidlice/plast
šedá/černá

Obj. č. 16 734 00 0006

Obj. č. 16 734 00 0008

Obj. č. 16 734 00 0011

Obj. č. 16 734 00 0014

Obj. č. 16 734 00 0015

Obj. č. 16 734 00 0018

Obj. č. 16 735 00 0001
černá

sklo/plast
antracit/chrom matný

Obj. č. 16 735 00 0002

Obj. č. 16 735 00 0003

bílá

chrom lesklý

sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný

sklo/plast
bílá/chrom matný

Obj. č. 16 735 00 0004
chrom matný

OVLÁDACÍ DESKA 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
infračervené senzory umožňují splachování dvojího množství vody (malé a velké spláchnutí).

sklo/plast
černá/černá

sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný

individual/plast
individual/chrom matný

15
2

160

220

3

Obj. č. 16 746 C8 0000
sklo s IR ovládáním
černá
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Obj. č. 16 734 00 0019
břidlice/plast
šedá/bílá

Obj. č. 16 734 00 0020
sklo/plast
antracit/chrom lesklý

Obj. č. 16 734 00 0024
individual/plast
individual/chrom lesklý
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Obj. č. 16 734 00 0025
sklo/plast
bílá/chrom lesklý

Obj. č. 16 734 00 0033
sklo/plast
antracit/bílá

Obj. č. 16 734 00 0028
břidlice/plast
šedá/chrom matný

Obj. č. 16 734 00 0034
sklo/plast
černá/bílá

Obj. č. 16 734 00 0029
sklo/plast
bílá/černá

Obj. č. 16 734 00 0036
sklo/plast
stříbrošedá/černá

Obj. č. 16 734 00 0055

Obj. č. 16 734 00 0056

Obj. č. 16 734 00 0057

Obj. č. 16 734 00 0060

Obj. č. 16 734 00 0061

Obj. č. 16 734 00 0064

granit/plast
černá/chrom matný

sklo/plast
červená/černá

individual/plast
individual/černá

sklo/plast
stříbrošedá/bílá

sklo/plast
červená/chrom matný

břidlice/plast
šedá/chrom lesklý

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LIS BEZ OSVĚTLENÍ

Obj. č. 16 734 00 0037

Obj. č. 16 734 00 0039

Obj. č. 16 734 00 0040

Obj. č. 16 734 00 0043

Obj. č. 16 734 00 0044

Obj. č. 16 734 00 0049

Obj. č. 16 734 00 0050

Obj. č. 16 734 00 0052

Obj. č. 16 734 00 0054

individual/plast
individual/černá

sklo/plast
červená/chrom lesklý

sklo/plast
antracit/černá
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sklo/plast
černá/chrom matný

granit/plast
černá/chrom lesklý

sklo/plast
bílá/bílá

granit/plast
černá/bílá

Luxusní tlačítka zapuštěná do stěny ve variantě bez osvětlení LED diodami. Tato tlačítka jsou vhodná
pro instalační moduly SANIT INEO s malým revizním otvorem. Ovládací desky se skládají z ovládacích
tlačítek, designového prvku bez osvětlení, nerezového krycího rámečku a upevňovacích šroubů.
Ovládací tlačítka jsou z plastu ve čtyřech barvách s nerezovým leštěným rámečkem. V tabulce je vždy
pod objednacím číslem uvedeno provedení základní desky/tlačítka a následně barva základní desky/
tlačítka. Ovládací desky LIS bez osvětlení je také možné dodat pro dokončení v individuálním designu.

Obj. č. 16 734 00 0002

sklo/plast
červená/bílá

granit/plast
černá/černá

sklo/plast
červená/chom lesklý

Obj. č. 16 734 00 0005
sklo/plast
stříbrošedá/chrom lesklý

Obj. č. 16 734 00 0007
individual/plast
individual/chrom matný

Obj. č. 16 734 00 0003
sklo/plast
černá/černá

Obj. č. 16 734 00 0009
granit/plast
černá/chrom lesklý
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Obj. č. 16 734 00 0010

Obj. č. 16 734 00 0012

Obj. č. 16 734 00 0013

Obj. č. 16 734 00 0041

Obj. č. 16 734 00 0042

Obj. č. 16 734 00 0045

Obj. č. 16 734 00 0016

Obj. č. 16 734 00 0017

Obj. č. 16 734 00 0021

Obj. č. 16 734 00 0046

Obj. č. 16 734 00 0047

Obj. č. 16 734 00 0048

Obj. č. 16 734 00 0022

Obj. č. 16 734 00 0023

Obj. č. 16 734 00 0026

Obj. č. 16 734 00 0051

Obj. č. 16 734 00 0053

Obj. č. 16 734 00 0058

Obj. č. 16 734 00 0027

Obj. č. 16 734 00 0030

Obj. č. 16 734 00 0031

Obj. č. 16 734 00 0059

Obj. č. 16 734 00 0062

Obj. č. 16 734 00 0063

sklo/plast
bílá/bílá

individual/plast
individual/bílá

granit/plast
černá/bílá

individual/plast
individual/černá

břidlice/plast
šedá/bílá

sklo/plast
stříbrošedá/bílá

břidlice/plast
šedá/chrom matný

sklo/plast
černá/bílá

sklo/plast
antracit/chrom lesklý

sklo/plast
antracit/bílá

sklo/plast
červená/bílá

sklo/plast
antracit/černá

sklo/plast
antracit/chrom matný

sklo/plast
černá/chrom lesklý

sklo/plast
červená/chrom matný

sklo/plast
černá/chrom matný

sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný

individual/plast
individual/chrom lesklý

břidlice/plast
šedá/černá

sklo/plast
bílá/chrom matný

břidlice/plast
šedá/chrom lesklý

sklo/plast
stříbrošedá/černá

granit/plast
černá/chrom matný

sklo/plast
bílá/chrom lesklý

SADA PRO HRUBOU STAVBU
PRO MONTÁŽ OVLÁDACÍCH DESEK SANIT LIS
Obj. č. 05 077 00 0000
Obj. č. 16 734 00 0032
sklo/plast
bílá/černá
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Obj. č. 16 734 00 0035
granit/plast
černá/černá

Obj. č. 16 374 00 0038
sklo/plast
červená/černá

1,7 m

Pro splachovače SANIT INEO s malým revizním otvorem.
Sada obsahuje: instalační ochranný box pro zvětšené
výřezy obkladu, bílou elektro krabici s plastovým krytem
pro montáž do SDK, chráničku a tahové lanko délky 1,7 m
a upevňovací šrouby.

4x
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PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ SANIT BRIGHT

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ RUČNÍ MECHANICKÉ
PRO ZAPUŠTĚNÍ DO OBKLADU

Nová ovládací tlačítka pro splachování pisoárů přináší výrazný
precizní design tam, kde byste ho nečekali. Ovládací tlačítka
jsou uspořádána svisle a tvoří designově čistý interiérový prvek.
Pro vytvoření osobitého interiéru lze vybírat z mnoha kombinací
materiálů i barev.
Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje:
krycí desku s tlačítkem v provedení plast/plast, sklo/plast nebo
nerez a chromovaný dekorativní montážní rámeček z nerezové
oceli, pneumatický pisoárový ventil se sítkovým filtrem,
tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění montážního rámečku
M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky.
Provozní tlak ventilu: 0,5–10 bar.
Třída hluku: I nižší než 20 dB (A).
Nastavitelná doba spláchnutí: 4–20 s.
Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul
SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.

Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje: krycí
desku s tlačítkem v provedení sklo/plast, sklo/sklo nebo plast/plast
a montážní rámeček z leštěné nerezové oceli, pneumatický pisoárový
ventil se sítkovým filtrem, tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění
montážního rámečku M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky.
Provozní tlak ventilu: 0,5–10 bar.
Třída hluku: I nižší než 20 dB (A).
Nastavitelná doba spláchnutí: 4–20 s.
Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul
SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.

Obj. č.16 090 01 0000

Obj. č. 16 211 C9 0000

Obj. č. 16 211 01 0000

Obj. č. 16 211 81 0000

Obj. č. 16 217 01 0000

plast, bílá

sklo/plast
bílá/bílá

Obj. č. 16 090 81 0000

Obj. č. 16 090 93 0000

Obj. č. 16 092 41 0000s

Obj. č. 16 212 C8 0000

Obj. č. 16 212 93 0000

Obj. č. 16 092 C8 0000

Obj. č. 16 092 C9 0000

Obj. č. 16 093 00 0000

Obj. č. 16 217 81 0000

Obj. č. 16 217 93 0000

plast, chrom lesklý

sklo, černá

28

sklo/sklo
bílá
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plast, chrom matný

sklo, bílá

sklo, antracit

nerez

sklo/sklo
černá

plast/plast
chrom lesklý

sklo/plast
černá/chrom matný

sklo/plast
bílá/chrom lesklý

plast/plast
bílá

plast/plast
chrom matný
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PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ
RUČNÍ MECHANICKÉ NA OBKLAD
Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje: krycí
desku s tlačítkem v provedení nerez nebo plast a montážní rámeček se
speciálním upevněním proti vandalům, pneumatický pisoárový ventil
se sítkovým filtrem, tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění montážního
rámečku M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky.
Provozní tlak ventilu: 0,5–10 bar.
Třída hluku: I nižší než 20 dB (A).
Nastavitelná doba spláchnutí: 4–20 s.
Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul
SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.

Obj. č. 16 213 C8 0000
sklo, černá
230V AC/6V DC

Obj. č. 16 213 C9 0000
sklo, bílá
230V AC/6V DC

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ IR NA OBKLAD

Obj. č. 16 064 00 0000
nerez

Obj. č. 16 064 01 0000
plast, bílá

Obj. č. 16 064 81 0000
plast, chrom lesklý

Pro bezdotykové hygienické splachování pomocí obousměrného
infračerveného senzoru napájeného baterií CR-P2 Lithium 6V DC nebo
ze sítě 230V AC / 6V DC (s přechodovým konektorem 6V DC a kabelem
délky 600 mm). Kompletní sada pro IR ovládání pisoáru obsahuje:
krycí desku v nerezovém provedení nebo z plastu, elektronický modul
6V DC solenoid, sítkový filtr, montážní rámeček se speciálním upevněním
proti vandalům a klíč pro demontáž krycí desky. S funkcí hygienického
proplachování po 12 hodinách po posledním použití a uzavření ventilu
při přerušení napájení provozního napětí.
Minimální vzdálenost od protější stěny: 0,9 m.
Průtokový tlak: 0,5–8 bar, ideálně 3–4 bar.
Průtok: 0,3 l/s.
Doba spláchnutí nastavitelná v rozmezí: 3–24 s.
Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul
SANIT INEO obj. č. 96 668 00 T000.

Obj. č. 16 064 93 0000
plast, chrom matný

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ IR
PRO ZAPUŠTĚNÍ DO OBKLADU
Pro bezdotykové hygienické splachování pomocí obousměrného
infračerveného senzoru napájeného ze sítě 230V AC / 6V DC
(s přechodovým konektorem 6V DC a kabelem délky 600 mm)
Kompletní sada pro IR ovládání pisoáru obsahuje: krycí skleněnou
desku v bílé nebo černé barvě, elektronický modul 6V DC solenoid,
sítkový filtr a upevňovací pochromovaný rámeček z nerezové oceli.
S funkcí hygienického proplachování po 12 hodinách po posledním
použití a uzavření ventilu při přerušení napájení provozního napětí.
Minimální vzdálenost od protější stěny: 0,9 m.
Průtokový tlak: 0,5–8 bar, ideálně 3–4 bar.
Průtok: 0,3 l/s.
Doba spláchnutí nastavitelná v rozmezí: 3–24 s.
Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul
SANIT INEO obj. č. 96 668 00 T000.
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Obj. č. 16 071 00 0000

Obj. č. 16 071 01 0000

Obj. č. 16 071 81 0000

nerez
baterie CR-P2 Lithium 6V DC

plast, bílá
baterie CR-P2 Lithium 6V DC

plast/ chrom lesklý
baterie CR-P2 Lithium 6V DC

Obj. č. 16 072 00 0000

Obj. č. 16 072 01 0000

Obj. č. 16 072 81 0000

nerez
230 V AC/6V DC

plast, bílá
230 V AC/6V DC

plast, chrom lesklýt
230 V AC/6V DC

Sanitární technika – Předstěnové instalační prvky

31

NÁSTĚNNÉ
UMYVADLO
nÁsTĚnné
Umyvadlo
nÁsTĚnné
Praktické
umyvadlo sUmyvadlo
ochrannou zadní stěnou proti ostřiku. Komplet je dodáván s přepadem R 1 ½, zátkou
nÁsTĚnné
Umyvadlo
Praktické umyvadlo
s ochrannou
zadní stěnou
proti ostřiku.
Komplet
je dodáván
přepadem,
vtokovou
sPraktické
řetízkem aumyvadlo
upevňovacím
setem. Umyvadlo
je dodáváno
ve čtyřech
barvách
(bílá,sgranit
světlý,Rbéžová
a šedá).
s ochrannou
zadní
stěnou
proti
ostřiku.
Komplet
je dodáván
přepadem
1s ½,
zátkou
armaturou R 1 1/2, zátkou s řetízkem a upevňovacím setem. Umyvadlo je dodáváno ve čtyřech barvách

Kapacita
umyvadla
jes cca
13,5
l. zadní
Praktické
umyvadlo
ochrannou
stěnou
ostřiku. Komplet
dodáván
sl.přepadem
R 1béžová
½, zátkou
s řetízkem
a upevňovacím
setem.
Umyvadlo
jeproti
dodáváno
čtyřechjebarvách
(bílá,
granit světlý,
a šedá).
(bílá, granit světlý,
béžová
a šedá).
Kapacitaveumyvadla
je cca 13,5
sKapacita
řetízkem umyvadla
a upevňovacím
setem.
Umyvadlo
je
dodáváno
ve
čtyřech
barvách
(bílá,
granit
světlý,
béžová
a
šedá).
je cca 13,5 l.
Popis
Objednací
číslo
Rozměry
Kapacita umyvadla je cca 13,5 l.
01 – bílá

60 001 01 0099

B6 – granit světlý

60 001 B6 0099

04 – béžová

60 001 04 0099

66 – šedá

60 001 66 0099
Příslušenství

495 x 345 x 155 mm
Rozměry

Objednací číslo

sklápěcí rošt, antracitová barva

60 002 00 0099

myCÍ vaniČKa
MYCÍ VANIČKA
myCÍ
Velká
mycí vaniČKa
vanička je ideální pro využití v technických místnostech či prádelnách. Je dodávána s přepadem, vtokovou
myCÍ
vaniČKa
armaturou
1 Velká
½, zátkou
svanička
řetízkem
upevňovacím
setem.
Vaničkačijeprádelnách.
vyráběna
veJe
čtyřech
barvách.
Velká mycíRvanička
jemycí
ideální
pro využití
v technických
místnostech
dodávána
s přepadem,
vtokovou
jeaideální
pro využití
v technických
místnostech
nebo
prádelnách.
Je dodávána
přepadem,
R 1 ½,
zátkou
s řetízkem
a upevňovacím
setem.
Vanička je vtokovou
vyráběna
Kapacita
je zátkou
cca
35sl.vtokovou
Velká
mycívaničky
vanička
je
ideální
pro využití
vupevňovacím
technických
místnostech
či prádelnách.
Je čtyřech
dodávána
s přepadem,
armaturou
R 1s½,
řetízkem
aarmaturou
setem.
Vanička
je vyráběna
ve
barvách.
ve
čtyřech
barvách.
Kapacita
vaničky
je
cca
35
l.
armaturou
R 1 ½, zátkou
s řetízkem
a upevňovacím setem. Vanička je vyráběna ve čtyřech barvách.
Kapacita vaničky
je cca 35
l.
Kapacita vaničky je cca 35 l.
Popis
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www.nicoll.cz

B6 – granit světlý

60 003 B6 0099

610 x 455 x 285 mm
Rozměry

04 – béžová

60 003 04 0099

66 – šedá

60 003 66 0099
Příslušenství

Objednací číslo

pokládací rošt, antracitová barva

60 004 00 0099

mUlTiseT
mUlTiseT
Víceúčelové
umyvadlo
Multiset se vyznačuje moderním tvarem, který umožňuje velmi snadné čištění (žádné ostré kouty,
MULTISET
mUlTiseT
hrany
či prohlubně).
Pravý
a levýse
okraj
umyvadla
je tvarován
pro zavěšení
ručníku.velmi
Zde snadné
lze také čištění
upevnit(žádné
dva háčky
Víceúčelové
umyvadlo
Multiset
vyznačuje
moderním
tvarem,
který umožňuje
ostré kouty,
na
příslušenství
jako odkládací
rošt
či odkapávač.
Závěsná
tyčpro
zkterý
ušlechtilé
oceli velmi
je zabudována
do
zadní
stěny
Víceúčelové
umyvadlo
Multiset
se okraj
vyznačuje
moderním
tvarem,
umožňuje
snadné
čištění
(žádné
ostré
hrany
či prohlubně).
Pravý
aumyvadlo
levý
umyvadla
tvarován
zavěšení
ručníku.
Zde
lze také
upevnit
dva
háčkykouty,
Víčeúčelové
Multiset
se je
vyznačuje
moderním
tvarem,
který
umožňuje
velmi snadné
ana
podtrhuje
elegantní
vzhled
umyvadla.
I zde
je možné
umístit
dva
háčky
kručníku.
zavěšení
příslušného
pracovního
náčiní
hrany
či prohlubně).
a levý
okraj
je prohlubně).
tvarován
pro
Zde
lze také
upevnit
dva
háčky
čištění
(žádné
ostré
kouty,
hrany
či
Pravý
a levý
okrajjeumyvadla
je tvarován
pro
zavěšení
příslušenství
jakoPravý
odkládací
rošt
či umyvadla
odkapávač.
Závěsná
tyč
zzavěšení
ušlechtilé
oceli
zabudována
do
zadní
stěny
ručníku.
Zde
lze
také
upevnit
dva
háčky
na
příslušenství
jako
odkládací
rošt
či
odkapávač.
Závěsná
aadržák
na
mýdlo.
Široké
odkládací
plochy
umyvadla
poskytují
další
odkládací
prostor.
Kromě
toho
je
možno
na
příslušenství
jako
odkládací
rošt
či
odkapávač.
Závěsná
tyč
z
ušlechtilé
oceli
je
zabudována
do
zadní
stěny
podtrhuje elegantní vzhled umyvadla. I zde je možné umístit dva háčky k zavěšení příslušného pracovního vlevo,
náčiní
tyč z ušlechtilé oceli je zabudována do zadní stěny a podtrhuje elegantní vzhled umyvadla. I zde je
vpravo
nebo
uprostřed
namontovat
dávkovač
mýdla
nebo
stojánkovou
baterii.
Víceúčelové
umyvadlo
multiset
se
a
podtrhuje
elegantní
vzhled
umyvadla.
I
zde
je
možné
umístit
dva
háčky
k
zavěšení
příslušného
pracovního
náčiní
a držák na mýdlo.
Široké
odkládací
plochy
umyvadla
poskytují další
odkládací
prostor.
Kromě
toho jeŠiroké
možnoodkládací
vlevo,
možné
umístit
dva háčky
k zavěšení
příslušného
pracovního
náčiní
a držák
na mýdlo.
dodává
snebo
1mýdlo.
nerezovou
závěsnou
lištou,
držákem
na mýdlo
astojánkovou
dvěma
háčky
k upevnění
na
závěsnou
lištu
nebovlevo,
naseboční
a
držák na
Široké
odkládací
plochy
umyvadla
poskytují
dalšíKromě
odkládací
prostor.
Kromě
toho
je
možno
vpravo
uprostřed
namontovat
dávkovač
mýdla
neboprostor.
baterii.
Víceúčelové
umyvadlo
multiset
plochy
umyvadla
poskytují
další
odkládací
toho
je
možné
vlevo,
vpravo
nebo
uprostřed
instalovat
dávkovačlištou,
tekutého
mýdla
stojánkovou
baterii.
Víceúčelové
umyvadlo
multiset
se
držáky
ručníku.
Kompletnamontovat
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R 1 ½,háčky
zátku
řetízkem
anamontážní
soupravu
sese
skrytými
vpravo
nebo
uprostřed
dávkovač
mýdla
nebo
stojánkovou
baterii.
Víceúčelové
umyvadlo
multiset
dodává
s 1 nerezovou
závěsnou
držákem
nanebo
mýdlo
a dvěma
ks upevnění
závěsnou
lištu
nebo
na
boční
dodává s 1 nerezovou závěsnou lištou, držákem na mýdlo a dvěma háčky k upevnění na závěsnou lištu
závěsy.
Umyvadlo
je
dodáváno
buď
v
bílé
či
světlé
granitové
barvě.
Kapacita
umyvadla
je
cca
12
l.
dodává
s
1
nerezovou
závěsnou
lištou,
držákem
na
mýdlo
a
dvěma
háčky
k
upevnění
na
závěsnou
lištu
nebo
na
boční
držáky ručníku.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
1 ½, zátku
s řetízkem
a montážní
se skrytými
nebo
na boční
držáky
ručníků.
Kompletarmaturu
obsahujeR přepad,
vtokovou
armaturu
R 1 ½, soupravu
zátku s řetízkem
držáky
ručníku.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R
1
½,
zátku
s
řetízkem
a
montážní
soupravu
se
skrytými
závěsy. Umyvadlo
je dodáváno
buď se
v bílé
či světlé
granitové
barvě.je
Kapacita
umyvadla
je cca
12 l. granitové barvě.
a montážní
soupravu
skrytými
závěsy.
Umyvadlo
dodáváno
buď v bílé
či světlé
Kapacita
umyvadla
závěsy. Umyvadlo
je dodáváno
buďjevcca
bílé 12
či l.světlé granitové barvě. Kapacita umyvadla je cca 12 l.
Objednací číslo
60 005 01 0099

B6 – granit světlý

60 005 B6 0099

Příslušenství

Objednací číslo

odkládací souprava (odkapávací
a pokládací rošt + háčky s upevňovacím příslušenstvím)

60 006 00 0099

dávkovač mýdla

36 304 00 0000

držák na mýdlo, barva bílá

60 A03 01 0099

držák na mýdlo, barva granit sv.

60 A03 B6 0099

550 x 450 x 202 mm
Rozměry
550
413

01 – bílá

Rozměry
550

550
413

Popis

R 1 1/2

413

•	Vysoce odolné proti horké vodě,
mrazu a dalším vlivům počasí
•	Odolnost proti nárazu a rozlomení – 10 let záruka
•	Dlouhá životnost
•	Nerezavějí, neoprýskávají
•	Snadná údržba a čištění
•	Spolehlivá funkčnost a moderní design
•	Jednoduchá montáž
•	Možnost doplnění dalším příslušenstvím

60 003 01 0099

202

Výhody:

01 – bílá

202

Vysoce kvalitní výrobky původně na český trh dodávané pod značkou Abusanitair patří dnes do širokého
portfolia výrobků renomovaného německého výrobce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH. Plastová umyvadla
a výlevky SANIT jsou vhodné pro využití v interiéru i ve venkovních prostorách díky výborným technickým
vlastnostem, vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a snadné údržbě. Nejčastěji slouží na zahradě,
v garážích, sklepích, technických místnostech, prádelnách apod.

Rozměry

202

2.	Víceúčelová plastová
umyvadla a výlevky

Objednací číslo

R 1 1/2
R 1 1/2

Sanitární technika – Víceúčelová plastová umyvadla a výlevky
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MAXI UMYVADLO
maXi
Umyvadlo
Je vhodné
pro všechny případy použití, při nichž je zapotřebí velké umyvadlo a elegantní design,

maXi
Je vhodné
pro Umyvadlo
všechny případy použití, při nichž je zapotřebí velké umyvadlo a elegantní design, ať už vedle pračky,
maXi
Umyvadlo
odkládací plocha pod umyvadlem poskytuje prostor pro pracovní prostředky a vytváří potřebnou

ať už vedle pračky, ve sklepě, garáži, umývárně, v hospodářské oblasti, dílně, zahradě či jinde. Přídavná

Je
vhodné
všechny případy
použití,
přioblasti,
nichž plochy
je dílně,
zapotřebí
velké
umyvadlo
a elegantní
design,baterie
ať už vedle
ve sklepě,
garáži,
umývárně,
v hospodářské
či
jinde.
Přídavná
odkládací
plocha
podpračky,
umyvadlem
opěru
propro
umyvadlo.
Do
široké
odkládací
muže
být
stojánková
nebo
Je vhodné
pro všechny
případy použití,
při nichž
je zapotřebí
velké zahradě
umyvadlo
ainstalována
elegantní
design,
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
tekutého
mýdla. Komplet
přepad,
vtokovou
R 1 ½, zátku
s řetízkem nebo
ve sklepě, dávkovač
garáži, umývárně,
v hospodářské
oblasti,obsahuje
dílně, zahradě
či jinde.
Přídavnáarmaturu
odkládací plocha
pod umyvadlem
poskytuje
prostor
pro
pracovní
prostředky.
Do
široké
odkládací
plochy
může
být
vestavěna
stojánková
baterie
nebo
a montážní
soupravu
se skrytými
závěsy.
Kapacita
je
cca s33
l. Toto umyvadlo
je
dodáváno
dávkovač
mýdla.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R 1být
½,vestavěna
zátku
řetízkem
a montážní
soupravu
se
poskytuje
prostor
pro pracovní
prostředky.
Do
široké
odkládací
plochyumyvadla
může
stojánková
baterie nebo
také ve variantě
se skrytým
přepadem
a odtokovou
armaturou
SANIT
INEO FLUX.
dávkovač
mýdla.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R
1
½,
zátku
s
řetízkem
a
montážní
soupravu
se
skrytými
závěsy.
Kapacita
umyvadla
cca 33 l.armaturu R 1 ½, zátku s řetízkem a montážní soupravu se
dávkovač
mýdla.
Komplet
obsahuje
přepad,jevtokovou
maXi
Umyvadlo
maXi
skrytými
závěsy.Umyvadlo
Kapacita umyvadla je cca 33 l.
skrytými závěsy. Kapacita umyvadla je cca 33 l.
Popis
Objednací
číslo design,
Je pro
vhodné
pro všechny
přijenichž
je zapotřebí
velké umyvadlo
a elegantní
užRozměry
vedle
pračky,
Je vhodné
všechny
případypřípady
použití,použití,
při nichž
zapotřebí
velké umyvadlo
a elegantní
design,
ať užaťvedle
pračky,
ve
sklepě,
garáži,
umývárně,
v
hospodářské
oblasti,
dílně,
zahradě
či
jinde.
Přídavná
odkládací
plocha
pod
umyvadlem
ve sklepě, garáži, umývárně, v hospodářské 01
oblasti,
odkládací
pod
umyvadlem
700
x 500
x 244 mm
– bílá dílně, zahradě či jinde. Přídavná
60 007
01 0099 plocha
prostor
pro pracovní
prostředky.
Do odkládací
široké
být
stojánková
baterie
poskytujeposkytuje
prostor pro
pracovní
prostředky.
Do
plochyplochy
může může
být60
vestavěna
stojánková
baterie
nebonebo
B6 široké
– granit
světlý odkládací
007 vestavěna
B6 0099
dávkovač
mýdla.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R
1
½,
zátku
s
řetízkem
a
montážní
soupravu
dávkovač mýdla. Komplet obsahuje přepad,01vtokovou
armaturu
R 1 ½, zátku s řetízkem
a montážní soupravu se se
– bílá, se skrytým
přepadem
60 013 01 0099
skrytými
závěsy.
Kapacita
umyvadla
je
cca
33
l.
skrytými závěsy. Kapacita umyvadla je cca 33 l.
B6 - granit světlý, se skrytým přepadem

60 013 B6 0099

Příslušenství

Objednací číslo

odkládací rošt, antracitová barva

CompaCT
CompaCT
CompaCT
COMPACT

60 001 00 0099

/ LINEO

Plastové
umyvadlo
se zadní stěnou
proti
ostřiku
vyrobenovvmoderním
moderním designu aaideální
velikosti.
je
Plastové
umyvadlo
se zadní
proti
ostřiku
je jevyrobeno
ideálníUmyvadlo
velikosti.Umyvadlo
Plastové
umyvadlo
se zadní
stěnoustěnou
proti ostřiku
je vyrobeno
v moderním designu adesignu
ideální velikosti.
jeUmyvadlo je
dodáváno
s přepadem,
vtokovou
armaturou
1 ½,zátkou
zátkoussřetízkem
řetízkem aa montážní
montážní soupravou
se skrytými
závěsy.
dodáváno
s přepadem,
vtokovou
armaturou
RR
1 ½,
skrytými
závěsy.
dodáváno
s přepadem,
vtokovou
armaturou
R 1 ½, zátkou
s řetízkem
a montážní
soupravousoupravou
se skrytýmise
závěsy.
Možnost
doplnění
stojánkovou
vodovodní
baterií
a
dávkovačem
tekutého
mýdla
(0,45
l).
Kapacita
umyvadla
je
cca 11,5 l.
Plastové
umyvadlo
se zadní
stěnou
protia ostřiku
je vyrobeno
v mýdla
moderním
a je
ideální
velikosti.
Možnost
doplnění
stojánkovou
vodovodní
dávkovačem
tekutého
(0,45 designu
l).umyvadla
Kapacita
umyvadla
Možnost
doplnění
stojánkovou
vodovodní
baterií
abaterií
dávkovačem
tekutého
mýdla (0,45
l). Kapacita
cca 11,5
l.je cca 11,5 l.
Umyvadlo
je dodáváno s přepadem, vtokovou armaturou R 1 ½, zátkou s řetízkem a montážní
CompaCT
soupravou se skrytými závěsy. Možnost doplnění stojánkovou vodovodní baterií a dávkovačem
CompaCT
Plastové
umyvadlo
stěnou umyvadla
proti ostřikuje
je cca
vyrobeno
moderním
designujea dodáváno
ideální velikosti.
Umyvadlo
je
tekutého
mýdla
(0,45sel).zadní
Kapacita
11,5 l.v Toto
umyvadlo
také
ve variantě
Plastové umyvadlo se zadní stěnou proti ostřiku je vyrobeno v moderním designu a ideální velikosti. Umyvadlo je
dodáváno
s
přepadem,
vtokovou
armaturou
R
1
½,
zátkou
s
řetízkem
a
montážní
soupravou
se
skrytými
závěsy.
se skrytým přepadem a odtokovou armaturou SANIT INEO FLUX pod názvem LINEO.
dodáváno
s přepadem,
vtokovou
armaturou
R 1 baterií
½, zátkou
s řetízkemtekutého
a montážní
soupravou
se skrytými
závěsy.
Možnost
doplnění
stojánkovou
vodovodní
a dávkovačem
mýdla
(0,45 l). Kapacita
umyvadla
je cca 11,5 l.
Možnost doplnění stojánkovou vodovodní baterií a dávkovačem tekutého mýdla (0,45 l). Kapacita umyvadla je cca 11,5 l.
Popis

myCÍ myCÍ
BoX BoX

Objednací číslo

Rozměry

01 – bílá

60 009 01 0099

550 x 450 x 165 mm

B6 – granit světlý

60 009 B6 0099

B1 - bílá, se skrytým přepadem

60 012 01 0099

B6 - granit světlý, se skrytým přepadem

60 012 B6 0099

Ucelená řada sifonů s vlisovaným těsněním

myCÍ
Mycí BoX
box je zdařilým spojením naší osvědčené mycí vaničky s praktickou spodní skříňkou. Mycí box má své místo vedle
Mycí box je zdařilým spojením naší osvědčené mycí vaničky s praktickou spodní skříňkou. Mycí box má své místo vedle

každé
pračky
a všude tam, naší
kde je žádoucí velká
vanička
s uzavřeným
odkládacím
prostoremMycí
např. promá
prací a čisticí
Mycí
box
zdařilým
mycí
vaničky
sodkládacím
praktickou
spodní skříňkou.
každé
pračky
ajevšude
tam,spojením
kde je žádoucíosvědčené
velká vanička
s uzavřeným
prostorem
např. pro pracíbox
a čisticí své místo vedle
prostředky.
Vanička
je
vyrobena
z
polypropylenu
a
je
odolná
nárazu,
teplotě,
zředěným
kyselinám,
louhům
a
každé pračky
tam,
kde je žádoucí
vanička
uzavřeným
odkládacím
prostorem
např. prorozpouštědlům.
prací a čisticí
prostředky.
Vanička aje všude
vyrobena
z polypropylenu
a jevelká
odolná
nárazu,steplotě,
zředěným
kyselinám,
louhům a rozpouštědlům.
myCÍ
BoX
Na
odolnost
proti
rozlomení
poskytujeme
záruku
10
let.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R
a zátku
prostředky.
Vanička
je vyrobena
z polypropylenu
a je
odolnáobsahuje
nárazu, teplotě,
kyselinám,
louhům
a1½
rozpouštědlům.
Na odolnost
proti
rozlomení
poskytujeme
záruku 10 let.
Komplet
přepad, zředěným
vtokovou armaturu
R 1½
a zátku
myCÍ
BoX
Mycí
box
je zdařilým
spojením
naší skříňka
osvědčené
mycí vaničky
s praktickou
spodní materiálu,
skříňkou. Mycí
má své
místo vedle
s řetízkem.
Solidně
zpracovaná
spodní
je vyrobena
z kvalitního
potaženého
kterýbox
ji chrání
proti
Mycí
box
je rozlomení
zdařilým
spojením
osvědčené
mycí
vaničky
s praktickou
spodní
skříňkou.
box
Na odolnost
proti
poskytujeme
10z let.
Komplet
obsahuje
přepad,který
vtokovou
armaturu
R 1½
a zátku
s řetízkem.
Solidně
zpracovaná
spodní
skříňkanaší
je záruku
vyrobena
kvalitního
potaženého
materiálu,
ji chrání
proti Mycí
každé
pračky
a všude
tam,
kde
je žádoucí
velká
vanička
s Skříňka
uzavřeným
odkládacím
prostorem
např.
pro
prací
a vedle
čisticí
vlhkosti.
Nožičky
jsou
výškově
stavitelné
od
135
do
155
mm.
se
dodává
v nesmontovaném
stavu.
Mycí
box
je
zdařilým
spojením
naší
osvědčené
mycí
vaničky
s
praktickou
spodní
skříňkou.
Mycí
box
má
své
místo
má
své
místo
vedle
každé
pračky
a
všude
tam,
kde
je
žádoucí
velká
vanička
s
uzavřeným
odkládacím
vlhkosti.
NožičkySolidně
jsou výškově
stavitelné
od 135
do 155jemm.
Skříňka
se dodává potaženého
v nesmontovaném
stavu.který ji chrání proti
s řetízkem.
zpracovaná
spodní
skříňka
vyrobena
z kvalitního
materiálu,
prostředky.
Vanička
vyrobena
z polypropylenu
a jesodolná
nárazu,
teplotě,
zředěným
kyselinám,
louhům
a arozpouštědlům.
každé
pračky
a pro
všude
tam,ajekde
je žádoucí
velká vanička
uzavřeným
odkládacím
prostorem
např.
pro
prací
čisticí
prostorem
prací
čisticí
prostředky.
Vanička
je vyrobena
z polypropylenu
a
je odolná
nárazu
vlhkosti. Nožičky
jsou
výškově
stavitelné
od
135
do
155
mm.
Skříňka
se
dodává
v
nesmontovaném
stavu.
Na
odolnost
proti
rozlomení
poskytujeme
záruku
10
let.
Komplet
obsahuje
přepad,
vtokovou
armaturu
R
1½
a zátku
i
horké
vodě.
Na
odolnost
proti
rozlomení
poskytujeme
záruku
10
let.
Komplet
obsahuje
přepad,
prostředky. Vanička je vyrobena z polypropylenu a je odolná nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům.
s
řetízkem.
Solidně
zpracovaná
spodní
skříňka
je
vyrobena
z
kvalitního
potaženého
materiálu,
který
ji
chrání
proti
vtokovou
armaturu
R
1½
a
zátku
s
řetízkem.
Solidně
zpracovaná
spodní
skříňka
je
vyrobena
z
kvalitního
Na odolnost proti rozlomení poskytujeme záruku 10 let. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½ a zátku
potaženého
materiálu,
ji chrání proti
vlhkosti.
Nožičky
jsou
od 135
do 155 mm.
vlhkosti.
Nožičky
jsou který
výškově
135
do 155
mm. Skříňka
sevýškově
dodává
v stavitelné
nesmontovaném
stavu.
s řetízkem.
Solidně
zpracovaná
spodnístavitelné
skříňka jeodvyrobena
z kvalitního
potaženého
materiálu,
který ji chrání
proti
Skříňka se dodává v nesmontovaném stavu.
vlhkosti. Nožičky jsou výškově stavitelné od 135 do 155 mm. Skříňka se dodává v nesmontovaném stavu.

MYCÍ BOX

Popis

Objednací číslo

Rozměry

01 – bílá

60 A00 01 0099

610 x 443 x 165 mm

B6 – granit světlý

60 A00 B6 0099

Příslušenství
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Objednací číslo

Odkládací deska pro mycí box

50 001 01 0000

Pokládací rošt pro mycí vaničku

60 004 00 0099

3.	Designové sifony Nicoll
Výroba plastových odpadních sifonů Nicoll využívá průlomovou technologii společného vstřikování. Tělo sifonu
z polypropylenu i těsnění jsou vstřikovány současně. Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení
těsnění a zajišťuje tak spolehlivé a bezpečné připojení zařizovacího předmětu k odpadnímu potrubí. Právě
posunuté či špatně usazené těsnění je jedním z nejčastějších důvodů netěsností. Celá instalace sifonu je velmi
rychlá a jednoduchá a spoje se vyznačují dlouhou životností. Výhodou je i kompaktní a malé tělo sifonu, které
oceníme hlavně při nedostatku místa.

Díky této patentované technologii získává
konečný uživatel řadu výhod

Výhody:
•	Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení těsnění
•	Elegantní design
•	Kompaktní a malé tělo sifonu pro úsporu prostoru
•	Spolehlivé a bezpečné připojení zařizovacího
předmětu k odpadnímu potrubí
•	100% těsnost – těsnění je vždy na správném místě
•	Dlouhá životnost spoje
•	Rychlá a snadná instalace i údržba

Sanitární technika – Designové sifony Nicoll
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Umyvadlové a dřezové sifony easyphon

UMYVADLOVÉ A DŘEZOVÉ SIFONY
EASYPHON
Umyvadlové
a dřezové sifony easyphon SIFONY PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW
•
•
•
•
•
•

Včetně odpadní trubky a krycí rozety
Vlisované těsnění
100% těsnost
Kompaktní rozměry
Možnost doplnit o etážový kus
Pro montáž do koupelnového nábytku
a pro invalidní umyvadla

TURBOFLOW 1
• Rychlý odtok - výjimečný průtok až 54 l/min
• Kompaktní - stavební výška těla sifonu pouze 80 mm
• Univerzální – pro plechové, plastové
i keramické sprchové vaničky
• Napojení odpadu d 40 nebo d 50
• Snadná údržba

Typ sifonu

Objednací
číslo
0202073

Easyphon C2921 - umyvadlový

Závit pro připojení
na vtok

Průměr připojovací
trubky

Rozsah výškového
nastavení

R 5/4

32 mm

59 mm

Easyphon C2924 - umyvadlový

0202074

R 5/4

40 mm

59 mm

Easyphon CE52S - dřezový

0202075

R 6/4

40 mm

59 mm

Etážový kus BMT01 pro montáž do koupelnového nábytku

0201011

R 5/4

32 mm

VANOVÉ SIFONY EASYBAIN
•
•
•
•
•
•

Vlisované těsnění
Atraktivní design s chromovaným krytem
Možnost zvolit design ovládacího prvku
Kompaktní rozměry
Nejvyšší výkon na trhu - průtočnost až 70 l/min
Snadná instalace a jednoduché
připojení k odpadní trubce
• Samočistící provedení sifonu
• Otočné kloubové připojení odpadu
• Jemné směrování odtoku v rozsahu 5° pro vyloučení pnutí

TURBOFLOW 2
• Tělo s vlisovaným těsněním
• Elegantní design s chromovým krytem
• Určeno pro všechny typy sprchových
vaniček s odtokovým otvorem d 90 mm
• Kloubové připojení odtoku pro lepený či násuvný spoj
• Možnost směrového nastavení odtoku
v rozsahu 30° horizontálně a 20° vertikálně
• Snadná instalace a jednoduchá údržba
• Kompaktní stavební výška 80 mm
• Pro připojení odpadní trubky d 40 mm
• Průtok až 43 l/min

TURBOFLOW XS MAGNETECH
• Funguje na principu suché magnetické klapky
• Ideální pro instalaci v objektech, kde může docházet
k vysychání klasických zápachových uzávěrek
• Vlisované těsnění na bázi silikonu součástí těla sifonu
zaručuje spolehlivé utěsnění k sprchové vaničce
• Sifon je možné díky malé výšce (pouze
66 mm) instalovat i v nízkém instalačním
prostoru pod sprchovou vaničkou
• Univerzální pro všechny typy
i materiály sprchových vaniček
• Velmi snadná instalace a jednoduché čištění
• Průtok 33 l/min
• Připojení trubky d 40
• Rozměr: d: 208 mm x v: 66 mm

Varianty ovládací růžice výpusti

EB07, EB17

EB08, EB18
Typ sifonu

Objednací číslo

Závit pro připojení
na vtok

Průměr připojovací
trubky

Připojovací koleno
d 40/50

Délka ovládacího
kabelu

Typ sifonu

Objednací číslo

Kryt

Otvor odtoku
sprchové vaničky

Odtok pro
připojovací trubku

Průtok

Easybain Stick - EB08S

0203619

R 6/4

d 40

ano

650 mm

Turboflow 1

0205240

ABS - chrom

d 90

d 40 nebo d 50

54 I/min.

Easybain Stick - EB08

0203613

R 6/4

d 40

ne

650 mm

Turboflow 1

0205243

ABS - chrom

d 60

d 40 nebo d 50

54 I/min.

Easybain Stick - EB18S

0203620

R 6/4

d 40

ano

1000 mm

Turboflow 1

0205246

ABS - chrom

d 50

d 40 nebo d 50

54 I/min.

Easybain Stick - EB18

0203614

R 6/4

d 40

ne

1000 mm

Turboflow 2 - TB21

0205700

ABS - chrom

d 90

d 40

43 I/min.

Easybain Wave - EB07S

0203617

R 6/4

d 40

ano

650 mm

Turboflow 2 - TB22

0205701

mosaz - chrom

d 90

d 40

43 I/min.

Easybain Wave - EB07

0203611

R 6/4

d 40

ne

650 mm

Turboflow XS Magnetech

0205800

ABS - chrom

d 90

d 40

33 l/min

Turboflow XS Magnetech

0205801

mosaz - chrom

d 90

d 40

33 l/min

Easybain Wave - EB17S

0203618

R 6/4

d 40

ano

1000 mm

Easybain Wave - EB17

0203612

R 6/4

d 40

ne

1000 mm
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SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928 U
Obj. č. 91 905 01 S000

4.	WC nádržky
a sedátka
Splachovací nádržky
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 936
Obj. č. 91 601 01 0000
• N
 ízkopoložená splachovací nádržka s roháčkem
s nastavitelnou splachovací kapacitou 6 l
• Izolovaná proti rosení
• S technologií start-stop pro okamžité
přerušení průtoku pomocí tlačítka
• Trojstranné připojení
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, rohový
ventil R 1/2, pochromovanou připojovací trubičku,
odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

Obj. č. 91 903 01 S000
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SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 961/2V – TOPSTAR DUO
Obj. č. 94 504 01 S000
• N
 ízkopoložená splachovací nádržka bez roháčku
pro kombi klozety s nastavitelnou splachovací
kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
• Ekologické splachování dvojího
množství vody (9/3 l nebo 6/3 l)
• Izolovaná proti rosení
• S technologií start-stop pro okamžité
přerušení průtoku pomocí tlačítka
• Příprava pro trojstranné připojení
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Nastavitelná fixace splachovací nádržky (šířka:
127-233 mm, hloubka: 150 mm +/- 25)
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, pružnou
hadičku nebo flexi hadičku pro zadní vstup, těsnicí
kroužky, upevňovací a montážní pokyny

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928
• N
 ízkopoložená splachovací nádržka bez
roháčku s nastavitelnou splachovací
kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
• Izolovaná proti rosení
• S technologií start-stop pro okamžité
přerušení průtoku pomocí tlačítka
• Příprava pro trojstranné připojení
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové
koleno, upevňovací a montážní pokyny

• U
 niverzální nízkopoložená nebo vysokopoložená
splachovací nádržka bez roháčku s nastavitelnou
splachovací kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
• Ekologické splachování dvojího množství vody
• Izolovaná proti rosení
• S technologií start-stop pro okamžité
přerušení průtoku pomocí tlačítka
• Příprava pro trojstranné připojení
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové
koleno, upevňovací a montážní pokyny

•

Obj. č. 91 A01 01 S099
• N
 ízkopoložená splachovací nádržka bez roháčku
s nastavitelnou splachovací kapacitou 6 l
• Izolovaná proti rosení
• S technologií start-stop pro okamžité
přerušení průtoku pomocí tlačítka
• Trojstranné připojení
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové
koleno, upevňovací a montážní pokyny

Sanitární technika – WC nádržky a sedátka
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SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR JET

Napouštěcí a vypouštěcí armatury

Obj. č. 92 A00 01 0099

SANIT 510 / MULTIFLOW

• V
 ysokopoložená splachovací nádržka bez roháčku
se splachovací kapacitou 6 l, start/stop
• Izolovaná proti rosení
• Splachování může být přerušeno ovládací
soupravou (viz příslušenství)
• Přívod vody vlevo, může být přesunut doprava
• Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
• Barva bílá
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, univerzální
šroubovací spojku pro všechny 32 mm splachovací
trubky, upevňovací a montážní pokyny

• U
 niverzální hydraulická napouštěcí armatura
pro plastové, keramické a podomítkové
splachovací nádržky splachovací nádržky
• Velmi tiché napouštění - pouze 13 dB (A)
• Průtok: 3,6 l/min při 0,5 bar
• Snadná údržba
• Odolná proti zanášení - částice až
do velikosti 2 mm jsou vyplaveny
• Sestává z malého počtu výrobních dílů
• Výškově nastavitelná
• Snadná instalace
• Závit plast a mosaz R 3/8 a R 1/2

Příslušenství:

Typ

SPLACHOVACÍ TRUBKA S KOLENEM
Obj. č. 01 A02 01 0099

25 003 00 0000

Závit plast R 3/8 x 40 mm

25 006 00 0002

Závit plast R 1/2 x 40 mm

25 007 00 0002

VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA SANIT INEO

Obj. č. 93 606 81 0000
ø 38

M14

320-420

5

ECOFLUSH
• V
 ypouštěcí armatura pro keramické
splachovací nádržky
• Splachování pomocí bovdenového ovládání
• Splachování dvojího množství vody
6-9 l / 3 l nebo 4,5 l / 3 l
• Výškově nastavitelná od 320 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

www.nicoll.cz

Závit mosaz R 3/8 x 20 mm

• U
 niverzální odtoková armatura INEO
pro podomítkové splachovače SANIT
( CC-121, CC-120, CC-150, CC-200 )
• Splachování dvojího množství vody s technikou
dvou bovdenů nebo pneumatickým ovládáním

Obj. č. 91 A06 01 0000
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25 001 00 0000

Obj. č. 03 982 00 0000

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VERONA DUO
• N
 ízkopoložená splachovací nádržka
s roháčkem s nastavitelnou splachovací
kapacitou 6-9 litrů (tovární nastavení 6 l)
• Izolovaná proti rosení
• Ekologické splachování dvojího množství
vody (9/3,5 l nebo 6/3,5 l) a start-stop
funkce zastavení, okamžité přerušení průtoku
pomocí tlačítka, trojstranné připojení
• Dodávka obsahuje splachovací nádržku, rohový
ventil R 1/2, pochromovanou připojovací trubičku,
odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

Závit mosaz R 3/8 x 30 mm

195-255

OVLÁDACÍ SOUPRAVA
Obj. č. 02 410 00 0000

Objednací číslo

G2"
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Sedátka

WC SEDÁTKO 1502 (TOPLINE)

SKLOPNÉ SEDÁTKO PRO SPRCHY, KOUPELNY
A LÁZEŇSKÉ PROSTORY LIFESTYLE

Obj. č. 56 037 01 0000

Obj. č. 54 002 01 0000
• S
 edátko pro použití ve sprchách,
koupelnách a wellness
• Z masivního termoplastu
• Desetiletá záruka na rozlomení
• Pohodlné sezení díky velké ergonomicky tvarované
ploše (370 x 260 mm), teplé na dotek
• Snadno nastavitelná výška až o 50 mm
• Měkký mechanismus sklopení sedátka
zajišťuje jeho tichý provoz
• Hladký povrch bez pórů usnadňuje čištění
• Skryté čtyřbodové upevnění
• Dodávané s vrtací šablonou, montážní
deskou a upevněním z nerezové oceli
• Mezní zatížení do 250 kg
• Barva bílá
• Hmotnost 4,99 kg

WC SEDÁTKO 7000
Obj. č. 56 019 01 0000
•
•
•
•
•
•

WC sedátko z termoplastu
Vysoká pevnost sedátka i víka
S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
Rychlá montáž
Čtyřbodová podpora sedátka
Vhodné pro standardizované
nástěnné i volně stojící klozety
• Barva bílá alpská
• Hmotnost 1,9 kg

WC SEDÁTKO 8000 (LEANOS)

•
•
•
•
•
•

WC sedátko z duroplastu
Povrch odolný proti poškrábání
S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
Rychlá montáž
Čtyřbodová podpora sedátka
Vhodné pro standardizované
závěsné i volně stojící klozety
• Barva bílá alpská
• Hmotnost: 1,60 kg

WC SEDÁTKO 1200 (SANLINE)
Obj. č. 56 051 01 0000
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktní WC sedátko z termoplastu
Sedák je částečně integrovaný ve víku
S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
Rychlá montáž
Pohodlné, teplé na dotek
Čtyřbodová podpora sedátka
Vhodné pro standardizované závěsné i volně
stojící klozety včetně záchodové mísy ve tvaru D
• Barva bílá alpská
• Hmotnost: 1,15 kg

WC SEDÁTKO DĚTSKÉ (MINISIT)
• D
 ětské WC sedátko z termoplastu zvláště vhodné
například pro mateřské školy či jiná zařízení
pro děti – vhodné pro všechny standardní
dětské klozety s odpovídajícími otvory pro
upevnění WC sedátka podle online seznamu
• Desetiletá záruka na rozlomení
s nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
• Pohodlné, teplé na dotek
• Dvoubodová podpora
• Zcela hladký povrch bez pórů usnadňuje čištění
• Hmotnost: 1,35 kg

Obj. č. 56 031 01 0000
•
•
•
•
•
•

WC sedátko z duroplastu
Lesklý povrch odolný proti poškrábání
S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
Rychlá montáž
Čtyřbodová podpora sedátka
Vhodné pro standardizované
závěsné i volně stojící klozety
• Barva bílá alpská
• Hmotnost: 2,40 kg
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Obj. č. 56 048 01 0000
Barva: bílá alpská

Obj. č. 56 048 72 0000
Barva: ultramarín RAL 5002

Obj. č. 56 048 84 0000
Barva: RAL 3003
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90° Manhat
DélkA bArVA
obj.
číslo
400
Manhattan
58203
20366
66DélkA
0000
400
Manhattan
58
0000
DélkA bArVA
obj.
číslo
DélkA
bArVA
250
bahamabeige dn
58100/d
202 04
0000
155
bArVA
obj.
číslo
připoJovaCÍ KUs přÍmÝ, dn 100/d 110 (mm)
připoJovaCÍ KUs přÍmÝ,
110
(mm)
400 Pergamon
Pergamon
58203
20386
860000
0000
(mm)
(mm)
90°
400
58
90° Pergam
Pergam
250
Manhattan
58
202
66
0000
155
PŘIPOJOVACÍ
KUS PŘÍMÝ,
D 11001
 pro přímé napojení keramiky nebo
alpská
s excentrickým
hrdlem
k 0011
vyrovnání
rozměrových
58
201
155
bílá
alpská
150prodloužení
bílá 150
alpská bílá
58
201
01
0011
155
bílá
alpská
58
206
01
0014
UniveRzÁln
KUspřÍmÝ,
přÍmÝ,dn
dn100/d
100/d110
110
Obj. připoJovaCÍ
č.připoJovaCÍ
58 206 01 0000 KUs
UniveRzÁln
45°
bílá
alps
45°
bílá
alp
napojovacích kolen
rozdílů
odpadního potrubí
a58
keramiky
250
Pergamon
202
86
0000
Barva:
bílá
alpská
250
bílá 250
alpská bílá
58alpská
202
01
0019
155
bahamabeige
58
206
04
0099
58
202
01
0019
155
bahamabe

pro
napoje

s
odbočkou
DN
40
 pro napojen
s odbočkou
DN 40
 různé barevné provedení
 různé
barevné
provedení
• S excentrickým
hrdlem
k
vyrovnání
rozměrových
400
bílá
alpská
58 203 01 0020
250
bahamabeige 58rozdílů
202odpadního
04 0000
58
20666bahama
0099
45°
různébarev
bare
45°
bahama
různé
potrubí
keramiky
250
bahamabeige
58a 202
04 0000 155 Manhattan
155
Manhattan
0099
DélkA bArVA 250
obj. číslo 58
DélkA
58
A08
01
0099
Manhattan
58 A08
202
6601
0000
155 04Pergamon
58 206 86 0099
400
bahamabeige
58 203
0000
bArVA
obj.
obj.číslo
čísloodToKové
45°
Manhatt
obj.
číslo
250
Manhattan
58
202 66
0000 UniveRzÁlnÍ
155
(mm)
(mm)
Kole
45° Pergamon
Manhat
250
Pergamon
58 202 86 0000
400
Manhattan
58 203UNIVERZÁLNÍ
66
PŘIPOJOVACÍ
KUS PŘÍMÝ,
D 110bílá alpská
ODTOKOVÉ
KOLENO 90°, D 110
150
bílá alpská
58 201
01 0011
155
58s0000
206
01
0014 DN

odbočkou
40 aPergam
DN 50
250
Pergamon
58
202
86
0000
45°
400
bílá alpská
58
0020
Obj.203
č. 5801
A08
01 0099
Obj. č. 58 110 01 0000
45°
Pergam
400
Pergamon
58 203 86
250
bílá alpská
58 202 01 0019
155
bahamabeige
58 0000
206 04 0099
400
bílá58
400
bahamabeige
203 04pro
0000
• Salpská
odbočkou
D 40 a58
D 50203 01 0020
• S odbočkou pro D 40 a D 50
250
bahamabeige 58 202 04 0000
155
Manhattan
58 206 66 0099 22°
22° bílá
bíláalps
alp
400 připoJovaCÍ
Manhattan
58
203
66
0000
UniveRzÁlnÍ odTo
KUs přÍmÝ,58dn
100/d
110
400
bahamabeige
203
04 0000
250
Manhattan
58 202 66 0000
155
Pergamon
58 206 86 0099
22°
bahama
400 Pergamon
58DN
20340
86 0000
22°
bahama
 pro
napojení
sanitá
s400
odbočkou
Manhattan
58
203
66
0000
250
Pergamon
58 202 86 0000
 dn
různé
barevné
prov
100/d
110
připoJovaCÍ
KUs přÍmÝ,
dn
110
22°
Manhatt
400
Pergamon
58UniveRzÁlnÍ
203 86 0000odToKové Koleno,
22°
Manhat
400
bílá alpská
58 203
01 100/d
0020
 pro napojení sanitární58
keramiky
 s odbočkou DN 40
58
A0801
010099
0099
A08
400
bahamabeige 58 203 04 0000
obj.
číslo
ÚHe
22°
22° Pergam
Pergam
 různé barevné provedení
UniveRzÁlnÍ odToKové
Kole
připoJovaCÍ KUs přÍmÝ, dn 100/d 110
400
Manhattan
58 203 66 0000
90°
 bArVA
pro napojení sanitární
keramiky
 s odbočkou DN 40 obj. číslo
ÚHel
obj. číslo
400
Pergamon
58 203 86 0000

PŘIPOJOVACÍ D

PŘIPOJOVACÍ DÍLY

připoJovaCÍ dÍly

5. Dopojovací
tvarovky
UniveRzÁlnÍ
odToKové
UniveRzÁlnÍ
odToKovéKoleno
Koleno90°,
90°,dn
dn100/d
100/d110
110

WC
PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90°,
D 110
WC
připoJovaCÍ
Koleno
90
WC90°
připoJovaCÍ
Koleno
90

různé
barevné
provedení
90°
alpská
58
103
01
0022
Obj. č.bílá
58 105
01připoJovaCÍ
0000
připoJovaCÍ
KUs
přÍmÝ,
dn
100/d
110
KUs
p
•	Široký sortiment připojovacích tvarovek připoJovaCÍ
pro napojení stojacích KUs přÍmÝ, dn 100/d 110
UniveRzÁlnÍ
odToKové Koleno,
100/d 110
Úhel
90°/Barva: bílá alpská
Levédn
provedení
klozetů nebo keramických výlevek na odpadní
 potrubí
ssodbočkou
 90°
ssObj.
odbočkou
DN
odbočkouDN
DN40
40aaDN
DN50
50
odbočkou
DN
40
DN
50,
5840
103aa
04DN
000050,
90°
Obj.
č.pro
58 102
01 0000
č.bahamabeige
58 104 01 0000
•	Dlouhá životnost – vysoce kvalitní pryžové

napojení
sanitární
keramiky
 těsnění
s odbočkou DN 40
obj.
číslo
ÚHel
bArVA

pro
přímé
napojení
keramiky
nebo
prodloužení

s
excentrickým
hrd
Úhel 45°/Barva: bílá alpská
Pravé provedení
obohacené elastany pro tvarovou stálost
90°
Manhattan
58
103
66
0000
se
 č.různé
sespeciálním
speciálnímbřitovým
břitovýmtěsněn
těsněn
•	Vysoká spolehlivost – široké těsnění spolehlivě
90°
Obj.
58 101 barevné
01 0000 provedení
UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO, D 110
Obj. č. 58 103 01 0000

bílá
• S odbočkou pro D 40 a D 50,
se 90°
speciálním
břitovýmalpsk
napojovacích kolen
rozdílů
odpadního
Úhel 22°/Barva: bílá alpská
90°těsněním
Pergamon
58 103 86 0000
připoJovaCÍ
dÍly
45°
obj.
číslo
ÚHel
bArVA Koleno obj.
číslo
UniveRzÁlnÍ
odToKové
90°,
dn
100/d
110
WC
připoJo
•obj.
Pro UniveRzÁlnÍ
napojení
sanitární
keramiky
90°
bahamabe
 různé
barevné
provedení

různé
barevné
pro
odToKové
Koleno
90°,
dn
100/d
110
WC
připoJo
45°
bílá
alpská
58
102
01
0019
obj.číslo
číslo

zabraňuje pronikání zápachu
•	Barevná stálost
•	Extra hladký povrch tvarovek
•	Připojovací kusy, odtoková kolena a krycí rozety v bílé barvě
•	Speciální tvarovky: univerzální připojení 0° – 90°, flexibilní připojení
•	Materiál polypropylen (PP), polyetylen (PE)
•	Snadná montáž
•	Připojovací díly zkoušeny a schváleny dle DIN 1389

90°
bílá
alpská
103 01 0022
45°
odbočkou
DN40
40
DN50
50 45° 58
sodbočkou
odbočko
 ssodbočkou
DN
aaDN
s0099
bahamabeige
5890°
10204
Manhattan
58
A08
01
0099
58 A08 01
0099
90° bahamabeige
58 103 04 0000
DélkA
bArVA
obj. číslo
seDélkA
speciáln
se
speciáln
45°
45° Manhattan
5890°
102 66
0099
Pergamon
připoJovaCÍ KUs přÍmÝ, dn(mm)
100/d 110
připoJovaCÍ
KUs
přÍmÝ,
dn
100/
90° Manhattan
58 103 66 0000
(mm)
obj.
číslo
45°
Pergamon
58
102
86
0099
45°
obj.
číslo
58
110
01
0000
58
110
01
0000
45°
bílá
alpsk
90°
Pergamon
58
103
86
0000
 pro přímé napojení keramiky nebo
excentrickým
150 prodloužení
bílá alpská
58 201s01
0011
22°
bílá alpská hrdlem
58 101k01vyrovnání
0020155
22°
45° bílá alpská
58 102 01 0019
45°
bahamabe
napojovacích kolen
rozdílů
odpadního
potrubí
a keram
22° 0019
bahamabeige
58
101 04 0099
PŘIPOJOVACÍ DÍLY
58 A0845°
01 0099
58
110
01
0000
250
bílá alpská
58
202
01
155
58
110
01
0000
22°
bahamabeige 58 102 04 0099
45°
Manhattan
22°
Manhattan
58
101
66
0099
58 A08
01 0099
 různé barevné provedení
 různé58barevné
provedení
KRyCÍ
RozeTa
vysoKÁ
KRyCÍ
RozeTa
ploChÁ
KRyCÍ
RozeTa
vysoKÁ
KRyCÍ
RozeTa
ploChÁ 155
102
66
0099
PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, D 110
ROZETA VYSOKÁ 45° Manhattan
KRYCÍ
ROZETA
PLOCHÁ
250 KRYCÍ
bahamabeige
58
202
04
0000
22°
22°
Pergamon
58
101
86
0099
KRyCÍ
RozeTa
vysoKÁ
KRyCÍ
RozeTa
ploChÁ
45°
Pergamon

dvoudílná,
pro
připojovací
kusy
přímé
a
odtoková
kolena

pro
připojovací
kusy
přímé
a
odto
Obj. č. 58 201 01 0000
Obj.připojovací
č. 58
302 01RozeTa
0000
Obj. č. 58 
301 01
0000
KRyCÍ
vysoKÁ
KRyCÍkusy
RozeTa
ploCh
 dvoudílná, pro
kusy přímé
aPergamon
odtoková kolena
pro
připojovací
přímé
a od
45°
58
102
86
0099
Délka 150 mm/Barva: bílá alpská
Barva:
bílá
alpská
Barva:
bílá
alpská
  obj.
dvoudílná,
propro
připojovací
přímé
a odtoková
kolena
  pro
připojovací
kusy
22°př
DélkA bArVA 250
číslo
DélkA
58kusy
202
66
155
dvoudílná,
připojovací
kusy
přímé
a0000
odtoková
kolena
pro
připojovací
kusy
22°
bílá
alpsk
UniveRzÁlnÍ odToKové Koleno
90°, dn Manhattan
100/d
110
WC
připoJovaCÍ
Koleno
90°,
dn
100/d
110
bArVA
Obj. č. 58 202 01 0000
bArVA
obj.
číslo
obj.
číslo
bílá
alpská
101 01
bArVA
• Pro připojovacíbArVA
kusy přímé a22°
odtoková
kolena
• Pro58
připojovací
kusy0020
přímé a odtoková kolenabArVA
Délka 250 mm/Barva: bílá alpská
(mm)
(mm)
bArVA
obj.
číslo
b
bArVA
obj.
 s odbočkou DN 40 aUniveRzÁlnÍ
DN 50
 s odbočkou
DN86
40 0000
a DN
50,číslo
KOMPLETAČNÍ
VÝROB
250 odToKové
Pergamon
58
202
KOMPLETAČNÍ
VÝRO
Koleno
90°,
dn
100/d
110
WC
připoJovaCÍ
Ko
22°
bahamabe
bílá
alpská
58
302
01
0018
bílá
alpská
22°
bahamabeige
58
101
04
0099
Obj. č. 58 203 01 0000
bílá alpská
58 alpská
302 01 0018
bílá alpsk
bílá
5858
302
0101
0018
b
Délka 400 mm/Barva: bílá alpská
se speciálním
břitovým
těsněnímí
bílá alpská
302
0018
150 bílá
alpská
58
201
01
0011
155
bílá
alpská
s odbočkou
DN
40
a
DN
50

s
odbočkou
DN
40
22°
Manhattan
58
101
66
0099
bahamabeige
58
302
04
0000
bahamabe
22° Manhattan
400
bílá alpská
58
2030401
0020
bahamabeige bahamabeige
58 302
0000
bahamab
302
0404
0000
b
• Pro přímé napojení keramiky nebo prodloužení
bahamabeige 5858
302
0000
obj.
číslo
obj.
číslo
napojovacích kolen
58302
1016686
0099
se22°
speciálním
břitov
250
bílá alpská
58Manhattan
202
01 22°
0019Pergamon
155
bahamabeig
58
302
66 0000
Manhattan
Manhattan
58
302
0000
Manhatta
Manhattan
58
0000
M
Pergamon
Manhattan
58 302
66
0000
400
bahamabeige
58
2036604
0000
1) 58 105 01 0000
Pergamon
58
302
8686
0000
Pergamon
Pergamon
5858
302
8686
0000
P
Pergamon
58
302
0000
Pergamo
Pergamon
302
0000
UniveRzÁlnÍ odToKové Koleno
90°, dn
100/d 110
WC připoJovaCÍ
Koleno
90°,
dn
100/d
110
250
bahamabeige
58
202
04
0000
155
Manhattan
(levé provedení)
obj.
číslo
www.nicoll.cz
Sanitární technika – Dopojovací
tvarovky
44
45 90°,
400
Manhattan
5850,
203 66
0000
UniveRzÁlnÍ
odToKové
Koleno
dn40
100/d
WC
připoJovaCÍ
Koleno
58 110
0000 90°, DN
 s odbočkou DN 40 a DN
50
 01
s odbočkou
a DN 110
2) 58 104 01 0000

250

Manhattan

58 202 66 0000

155

Pergamon

dn 80/d 90, svařiTelné
dn 80/ddn
90,80/d
svařiTelné
90, svařiTelné
 materiál PE,
černá barva

bílá alpská
0018
bílá alpská
58 301 01 0018
ací kusy přímé a odtoková
kolena 58
 302
pro01připojovací
kusy přímé a odtoková kolena
58 302 86
0000
Pergamon
58 301 86 0099
bahamabeige 58 302 04 0000
bahamabeige 58 301 04 0099
bArVA
obj. číslo
bArVA
obj. číslo
PŘIPOJENÍ
PRO
PŘEDSTĚNOVÉ
PRVKY
KOLENO
Manhattan
58 302 66 0000
Manhattan ETÁŽOVÉ
58 301 66
0099
bílá alpská
58 302 01 0018
bílá alpská
58 301 01 0018
Pergamon
58 302 86 0000
Pergamon Obj. č.58
301 86 0099
WC PŘIPOJOVACÍ
KOLENO
90°,
58 111 00 0000
bahamabeige
58 302
04 0000
bahamabeige 58 301 04 0099



materiál
PE, černá
barva
 materiál
PE,
černá barva

D 90 A D 90/D 110, SVAŘITELNÉ
Obj. č. 58 90158
00 0000
Manhattan
302 66 0000
D 90/D 110 – 1 možnost nastavení

Pergamon
Obj. č. 58 90458
00 302
000086 0000
D 90– 1 možnost nastavení





materiál PE,

materiál
PE, černá
barva
 materiál
PE,
čer

obj.
číslo
obj. číslo
obj. číslo

• K přemístění odpadu určeného původně pro kombi
58 301 66 0099
WC směrem ke stěně pro předstěnovou instalaci

Manhattan

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 D 90 nebo D 110 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.

Pergamon

58 301 86 0099

58
904
00
0000
58
904
00
0000
58 904 00 0000
WC odToKovÝ KUs přÍmÝ, dn 80, svařiTelnÝ

možnost
nastavení)
D 90/D 110Koleno
– 3 možnosti nastavení
ipoJovaCÍ
90°,
WC odToKovÝ KUs přÍmÝ,
dn 80,(1
svařiTelnÝ
(1 možnost
(1 nastavení)
možnost nastavení)
Obj. č. 58 908 00 0000
d 90, svařiTelné
D 90 – 3 možnosti nastavení
 materiál PE,černá
barva
materiál
PE, černá barva
eriál PE,
černá barva
• Materiál PE, černá barva
leno 90°,
WC odToKovÝ KUs přÍmÝ, dn 80, svařiTelnÝ
(3 možnosti
nastavení)
(3
nastavení)
(3možnosti
možnosti
nastavení)
obj. číslo
obj.
číslo
néobj. číslo
obj. číslo
WC ODTOKOVÝ KUS PŘÍMÝ,

materiál
PE,
černá
barva
58 904 00 0000
rva D 90, SVAŘITELNÝ
Před změnou…
Po změně…
Obj. č. 58 906 00 0000

908
00 0000
0000
58 908 58
00
58 0000
908 00

(1 možnostdn
nastavení)
Obj. č.
58 913
00
0000
RedUKCe,
80/dn
58 904
00
0000
RedUKCe,
dn100
80/dn 100
D 90 – 3 možnosti nastaveníRedUKCe, dn 80/dn 100

obj. číslo 58 908 00 0000
možnost
nastavení)
Obj. č. 58 911 00 0000
00nastavení
0000(3 možnosti nastavení)
D 90/D 11058
– 3 904
možnosti

obj. číslo

58 913 00 0000

58 913 00 0000

58 908
00
0000nastavení)
(1 možnost
• Materiál PE, černá barva



WC eTÁŽovÝ
připoJovaCÍ
KUs,
58
913
00
0000
pro
přechod
z
trubky
DN
80
na
DN
100

pro
přechod
z
trubky
DN
80
na DN 100

pro
přechod
z
trubky
DN
80
dn 90/dn 100, svařiTelnÝ na DN 100
(3 možnosti
nastavení)
WC ETÁŽOVÝ
PŘIPOJOVACÍ
KUS D 90
REDUKCE, D 90/D 110
pro
odpad.
potrubí
přechod
z
trubky
DN
80
na
DN
100
00 0000
odskok
50 mm
pro
odpad.
potrubí
S REDUKCÍ, D 90/D 110 SVAŘITELNÝ
Obj.
č. 58 211
WC eTÁŽovÝ
připoJovaCÍ
KUs,

Ce, dn 80/dn 100
možnosti nastavení)
58 908 00 0000

0odpad.Obj.
č. 58 937 00 0000
potrubí
• Odskok 80 mm
• Materiál PE, černá barva

80 na DN 100
NDN100

obj. číslo

pro
WCodpad.
eTÁŽovÝ připoJovaCÍ
KUs,
potrubí
materiál PE,
černá barva

• Pro přechod z trubky D 90/D 110
dndn
90/dn
svařiTelnÝ
90/dn
100,
svařiTelnÝ
pro100,
odpad.
potrubí
obj.
číslo

odskok 50
 odskok
50mm
mm
 materiál PE, černá barva
58
00 0000 PE, černá barva
 211materiál

WC eTÁŽovÝ
připoJovaC
WC
eTÁŽovÝ
přip
WC
eTÁŽovÝ
p
dn 90/dn
100,
svařiTelnÝ
dn
90/dn
100,
svas
dn
90/dn
100,
 odskok
mm 50 50
  50
odskok
mmm
odskok
 materiál
černáPE,
barva
 PE,
materiál
čern



materiál PE, č

obj.obj.
číslo
číslo
obj. číslo

obj. číslo

58 936 00 0000

HT FLEXI TRUBKA

58 211 00
58 0000
211 00 0000

obj. číslo

Obj. číslo
č. 093918
ÁŽovÝ
připoJovaCÍ
eXCenTRiCKÁ připoJovaCÍ soUpRava,
dn 80/d 90
obj.
číslo KUs,
obj.
Délka
250
mm
58 211 00 0000
58 936 00 0000
dn 100, svařiTelnÝ
Obj. č. 093925
kok 80 mm
 pro závěsné klozety s možností
Délka 500 mm
WC ETÁŽOVÝ PŘIPOJOVACÍ KUS D 90,
EXCENTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA,
58
00 0000
936
0000
vaCÍ
KUs,
soUpRava,
80/d
90
Obj. 00
č. 093932
eriál 211
PE,
černá
barva
excentrického
napojení o dn
25 58
mm
S REDUKCÍ,
D 90/D 110 SVAŘITELNÝ eXCenTRiCKÁ
D 90/D 90 připoJovaCÍ
Délka 750 mm
Obj. č. 58 925 00 0000
lnÝ Obj. č. 58 936 00 0000
Obj.
č. 093949
obj.
obj.
číslo
• Pro závěsné
klozety s s
možností
 číslo
pro závěsné
klozety
možností
• Odskok 50 mm
Délka 1000 mm
excentrického napojení o 25 mm
• Materiál PE, černá barva
eXCenTRiCKÁ
připoJovaCÍ
soUpRava, dn 80/d 90
rva
excentrického napojení
o 25 mm

58 211 00 0000

WC eTÁŽovÝ
připoJovaCÍ
KUs, KUs,
WC eTÁŽovÝ
připoJovaCÍ
dn WC
90/dn
100,
svařiTelnÝ
dn
90/dn
100,
svařiTelnÝKUs,
eTÁŽovÝ
připoJovaCÍ
 dn
odskok
mm
90/dn
100,80
svařiTelnÝ
 80
odskok
mm
obj. číslo 58 937 00 0000
obj. číslo 58 925 00 0000
 materiál
PE,
černá
barva

materiál
PE,
černá
barva
80 mm
odskok
pro závěsné
klozety s možností

eXCenTRiCKÁ
připoJova
eXCenTRiCKÁ
při

eXCenTRiCKÁ


Pro rychlé a flexibilní připojení zařizovacích předmětů.
Trubka z polypropylenu s větší odolností proti
mechanickému a teplotnímu poškození, s jemným
žebrováním flexi části. To zabraňuje usazování
nečistot a zajišťuje optimální průtok. Připojení D 50.
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excentrického
napojení barva
o 25 mm

materiál
PE,
černá
obj. číslo
58 937 00 0000
58 925 00 0000
obj. číslo
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pro závěsné
mož
 pro klozety
závěsnés kloze
excentrického
o k2
 excentrického
pronapojení
závěsnéna

excentrického
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VENTILAIR
•
•
•
•

 le DIN EN 12380, klasifikační třída A I
D
Průtok vzduchu: 24 l/s
D 75 – D 110
Řešení problému zápachu volného odvětrání
stoupacího potrubí
• Pro venkovní použití: na střešní terasu nebo balkon,
vedle střešního vikýře nebo střešního okna

STĚNOVÁ VESTAVNÁ
SKŘÍŇKA
• S
 kříňka z pozink. oceli do nezámrzného prostředí
• Krycí deska se zastíněnými otvory zajišťuje
dostatečný přívod vzduchu

6. Přivzdušnění

Typ

Přivzdušňovací ventily se instalují do odpadního potrubí za účelem vyrovnání podtlaku uvnitř systému
způsobeného zahlcením trubek vodním sloupcem, aby nedocházelo ke kolísání vody v sifonech nebo jejich
případnému vysátí, a tím vzniku nepříjemného pachu v koupelně, na toaletě či kuchyni. Každý objekt musí mít
odvětrání nad střechu, pouze další přidružené stoupačky lze řešit přivzdušněním. Přivzdušňovací ventily SANIT
se instalují v interiéru (instalační šachta, mezistřešní prostor apod.) a nedochází tak k narušení střešního pláště.
Současně nejsou vystaveny povětrnostním vlivům. Ventil se otevírá při podtlaku a pro přetlak nebo při vyrovnání
tlaku v systému zůstává uzavřen. Uzavřen zůstává rovněž proti úniku vody nebo případnému zápachu z potrubí.

VENTIL

VENTILAIR

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dle DIN 12380, klasifikační třída A II
Průtok vzduchu: od 2 l/s do 3,3 l/s
Teplotní použití: 0 °C až + 60 °C
D 32 – D 110
Pouze pro vnitřní použití

Průtok

D
32

11 A00 00 0099

2 l/s

40

11 A01 00 0099

2 l/s

50

11 A02 00 0099

2 l/s

75

11 A03 00 0099

3,3 l/s

110

11 A04 00 0099

3,3 l/s

Ø 100 *do trubky bez hrdla

11 A05 00 0099
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Objednací číslo

Skříňka bez přivzdušnění

32-50

17 270 01 S099

Skříňka s přivzdušněním

32-50

17 270 01 0099

D 75/90/110, červený

11 A23 00 0099

Skříňka bez přivzdušnění

75–110

17 271 01 S099

D 75/90/110, černý

11 A23 00 S099

Skříňka s přivzdušněním

75–110

17 271 01 0099

VENTILAIR ACTIVE
• 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
• Průtok při přisátí vzduchu: 3,33 I/s při 250 Pa
• D 75 – D 110

 le DIN 12380, klasifikační třída A I
D
Průtok vzduchu: od 5 l/s do 33 l/s
Teplotní použití: -20 °C až + 60 °C
D 32 – D 110
S krytem ze styroporu proti zamrznutí
Pouze pro vnitřní použití

Objednací číslo

SIFONOVÉ NAPOJENÍ
S PŘIVZDUŠNĚNÍM
•
•
•
•
•

Dle DIN EN 12380, klasifikační třída A I z plastu
Průtok vzduchu: 8 l/s
Teplotní použití: -20 °C až +60 °C
Napojení sifonu R 1 1/2
Zvláště vhodné k dodatečné montáži pod
kuchyňské dřezy a výlevky

Objednací číslo

2 l/s
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D

D

Průtok
8 l/s

D
32/40/50

Průměr

Objednací číslo
11 A20 00 0099

Typ

25 l/s

75/90/110

11 A21 00 0099

S přechodovým těsněním

33 l/s

75/90/110

11 A22 00 0099

Vložka s aktivním uhlím

Objednací číslo

Objednací číslo

D 40

03 001 00 0099

11 A24 00 0099

D 50

03 002 00 0099

11 A25 00 0099

D 56

03 016 00 0099
Sanitární technika – Přivzdušnění
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VÝPOČET MNOŽSTVÍ VZDUCHU V DVOUPATROVÉM
OBYTNÉM DOMĚ NA JEDNU STOUPAČKU

PŘIVZDUŠŇOVACÍ A ODVĚTRÁVACÍ VENTIL
– VENTILAIR ACTIVE
Ventilair active sloužící 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 může být až několik let, ale závisí na četnosti využívání. Pokud je při kontrole patrný zápach,
je třeba filtrační vložku vyměnit.
Ventilair active pracuje v dvojím 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).

PŘIPOJENA JSOU NÁSLEDNÁ
SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení

DU V l/s

6 klozetů do 7,5 l

12,0 (6 × 2,0)

6 umyvadel

3,0 (6 × 0,5)

3 vany

2,4 (3 × 0,8)

3 sprchové kouty

1,8 (3 × 0,6)

3 pračky

2,4 (3 × 0,8)

Celkem

21,6

Vzorec:
Qww = k × √∑ DU koeficient k = 0,5 Qa = Qww × 8
Výpočet:
DU = 21,6 l/s; √DU = √21,6 = 4,64 l/s
Qww = 0,5 × 4,64 = 2,32 l/s
Qa = 2,32 × 8 = 18,59 l/s
50
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MNOŽSTVÍ PODLE SMĚRNIC NĚMECKÉHO
INSTITUTU STAVEBNÍ TECHNIKY
V SERIOVÝCH DÍLECH
průtoky v l/s při podtlaku v potrubí 2,5 mb
D

Minimální požadovaný průtok v l/s

Průtok ventilem v l/s

110

10

25

90

6,5

26

75

5

23

50

2

7,5

40

1

8

32

žádný

7

ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ

PŘIVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ

VERTIKÁLNÍ INSTALACE

HORIZONTÁLNÍ INSTALACE

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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Nicoll Česká republika, s.r.o.
Průmyslová 367,
252 50 Vestec
Tel +420 272 084 611
Fax +420 272 084 624
info.cz@aliaxis.com
www.nicoll.cz

