
ARMATURA Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ
DO NATRYSKU

• Samoopróżniające komplety natryskowe
• Klasyczne komplety natryskowe
• Baterie natryskowe 

109-116Baterie z głowicą ceramiczną

• Wpusty podłogowe
• Zestawy natryskowe (słuchawki, węże, drążki do natrysków…)
• Złączki (mimośrody, antystagnacyjne...)  

117-122Urządzenia dodatkowe 

Armatura mechaniczna

Zalety: 60% oszczędności wody, urządzenie antystagnacyjne, komfort…
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Armatura 
z głowicą ceramiczną 

do natrysku
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Stabilność temperatury
W przeciwieństwie do standardowych baterii natryskowych, nowe baterie DELABIE 2739/2439
skutecznie regulują wahania temperatury.

Stabilizują temperaturę na wyjściu w przypadku wahań ciśnienia w instalacji (zobacz tabelę poniżej).

Porównanie reakcji standardowych, mechanicznych baterii natryskowych i mechanicznych
baterii DELABIE w zależności od wahań ciśnienia w instalacji:

Nowe mechaniczne baterie natryskowe nie posiadają jednak precyzji baterii SECURITHERM
termostatycznych lub z regulatorem ciśnienie „EP”. Dodatkowo nie są wyposażone w automatyczną
ochronę antyoparzeniową (zobacz pierwszy paragraf).
Baterie DELABIE 2739/2439 są pośrednim, ekonomicznym rozwiązaniem między standardowymi
bateriami mechanicznymi, a bateriami termostatycznymi lub „EP”.

Ograniczenie ryzyka przenikania WC/WZ
Na bateriach mechanicznych do umywalki DELABIE nie istnieje możliwość wzajemnego
przenikania się wody ciepłej i zimnej poza przypadkiem, gdy różnica ciśnień na podłączeniach
jest większa niż 1 bar. W porównaniu z bateriami dostępnymi na rynku ryzyko przenikania się
WC/WZ jest ograniczone, co wpływa na zmniejszenie ryzyka proliferacji bakterii.
To rozwiązanie nie wymaga instalacji zaworów zwrotnych. 

Stabilność temperatury
Mniejsze ryzyko przenikania się WC/WZ
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Armatura do natrysku

Ochrona antyoparzeniowa i komfort

Antyoparzeniowy
ogranicznik temperatury
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W ofercie baterii natryskowych i wannowo-natryskowych DELABIE istnieje wiele rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo i komfort użytkownika:
1) Baterie termostatyczne lub mechaniczne z „EP” SECURITHERM „SECURITOUCH”:

Rozwiązania optymalne > całkowita ochrona antyoparzeniowa i optymalny komfort (zobacz poprzedni
rozdział strony 87 do 106).

2) Baterie mechaniczne „SECURITOUCH”:
Rozwiązanie pośrednie > ochrona antyoparzeniowa, stabilność temperatury zabezpieczenie przed
przedostawaniem się wody ciepłej do wody zimnej i na odwrót.

3) Standardowe baterie mechaniczne:
Podstawowe rozwiązanie > podstawowe bezpieczeństwo i komfort.
Dwa ostatnie rozwiązania są opisane w tym rozdziale.

Ograniczenie temperatury maksymalnej
Wszystkie baterie natryskowe DELABIE są dostarczane z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Ogranicznik jest włączony dla oszczędności czasu przy instalacji, instalator ma możliwość zmiany
ustawienia. Jednak w przypadku spadku ciśnienia lub braku wody zimnej, zasilanie w wodę ciepłą
nie zostanie przerwane: istnieje ryzyko oparzenia.
Zalecamy zamontować przed armaturą:
> mieszacz termostatyczny PREMIX Confort (zobacz strony 125 do 135) aby całkowicie zabezpieczyć

punkt czerpalny. W tym przypadku należy wyłączyć ogranicznik temperatury znajdujący się na
głowicy baterii.

> lub zainstalować baterięnatryskową wannowo-natryskową SECURITHERM„EP” lub termostatyczną
(zobacz poprzedni rozdział strony 87 do 106).

Technologia „SECURITOUCH”: 100% Bezpieczeństwa
Korpusy baterii natryskowych wykonane są z chromowanego mosiądzu. Metal jest bardzo dobrym
przewodnikiem, rozgrzany gorącą wodą może spowodować oparzenie w wyniku krótkotrwałego kontaktu.
Dzięki nowej generacji natryskowych baterii „SECURITOUCH” (2739/2439), DELABIE oferuje
zwiększoną ochronę dla niezrównanego komfortu. Baterie zostały specjalnie zaprojektowane
dla osób chorych, osób o ograniczonej zdolności ruchowej, osób starszych, dzieci, etc.
Ryzyko oparzenia związane z dotknięciem chromowanej powierzchni baterii przez użytkownika
zostaje całkowicie wyeliminowane.

W jaki sposób?
W przeciwieństwie do baterii dostępnych na rynku, korpus mechanicznych baterii natryskowych
SECURITOUCH jest odizolowany od kontaktu z wodą ciepłą. Woda ciepła od momentu wejścia, 
aż do wnętrza głowicy przepływa w małych rurkach i nigdy nie jest w styczności z mosiężnymi
ściankami korpusu baterii.
Ryzyko oparzenia przez dotknięcie lub próbę podtrzymania w momencie upadku jest wykluczone.

WC WZ 

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

O
CH

RONA ANTYOPAR
ZEN

IOWA

Wahania temperatury
wody zmieszanej

Ciśnienie WC: 3 bary
Ciśnienie WZ: 3 bary

Ciśnienie WC: 3 bary
Ciśnienie WZ: 2 bary

Ciśnienie WC: 2 bary
Ciśnienie WZ: 3 bary

Standardowe baterie
mechaniczne (swobodne wejście i wyjście)

38°C 48°C 28°C

Baterie mechaniczne
DELABIE nr 2739/2439 38°C 39,5°C 36,5°C
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Armatura do natrysku

Złączka antystagnacyjna

Oszczędność wody bliska 60%

Stagnacja wody w temperaturze poniżej 50°C w korpusie baterii i w wężyku jest jednym z
czynników sprzyjających rozwojowi i mnożeniu się mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcje
(Legionelle, Pseudomonas Aeruginosa...). 
Ryzyko jest wysokie zwłaszcza w oddziałach, gdzie znajdują się pacjenci o zmniejszonej zdolności
organizmu do obrony przed atakiem drobnoustrojów (obniżona odporność…).
Nowa generacja mechanicznych baterii natryskowych 2739/2439 i urządzenie antystagnacyjne
DELABIE są prostym i skutecznym rozwiązaniem w ograniczaniu rozwoju bakterii.

Korpus z ograniczoną pojemnością wody 
W przeciwieństwie do innych baterii dostępnych na rynku, nowa generacja natryskowych baterii
mechanicznych 2739/2439 została specjalnie zaprojektowana , aby ograniczyć objętość wody
pozostającej w stagnacji w korpusie. Woda w korpusie prowadzona jest od przyłączy do głowicy
cieńkimi rurkami, co znacznie ogranicza jej objętość w baterii. W ten sposób ograniczamy
ryzyko rozwoju bakterii.

Gładkie wnętrza korpusów, bez porowatości
Korpusy i wylewki innych baterii dostępnych na rynku mają porowate wnętrza, co sprzyja
rozwojowi bakterii. Wnętrza korpusów i rurki mechanicznych baterii natryskowych 2739 i 2439
są gładkie, bez porowatości. Dzięki temu spowalniany jest rozwój bakterii.

Badania przeprowadzone na naszą prośbę w czerwcu 2010 roku w laboratorium BioPI i w
Wydziale Biologii na Uniwersytecie Jules Verne w Amiens, dowodzą, że w warunkach
statycznych, skażenie armatury z gładkim korpusem przez Pseudomonas Aeruginosa jest 14 razy
mniejsze niż armatury z porowatym wnętrzem. 

System antystagnacyjny
DELABIE zaleca instalację systemu antystagnacyjnego (nr 880) na bateriach natryskowych i
wannowo-natryskowych, w celu zahamowania proliferacji bakterii.

• System antystagnacyjny (nr 880) jest proponowane dodatkowo do wszystkich baterii
natryskowych i wannowo-natryskowych.
W celu uzyskania efektywnego systemu antystagnacyjnego należy używać złączki antystagnacyjnej
z krótkim wężem (nr 834T3 lub 836T3, strona 119).

• Samoopróżniające komplet natryskowe: automatyczne opróżnianie węża i armatury. 
> Każdy natryskowy komplet samoopróżniający jest wyposażony w złączkę antystagnacyjną

pozwalającą na automatyczne opróżnienie z wody węża i armatury po każdym użyciu, co
przeciwdziała mnożeniu się bakterii.

> Każdy natryskowy komplet samoopróżniający jest wyposażony w krótki wąż L.0,85m ze
słuchawką zamocowaną na ruchomym uchwycie ściennym. Ten system pozwala na dokładne
naprężenie wężyka, co zapobiega stagnacji wody w dolnej części węża.

Dzięki temu woda w armaturze i wężu nie pozostaje w stagnacji, co ogranicza ryzyko rozwoju
bakterii.

BIOSAFE: kontrola proliferacji bakterii

Wypływ nastawiony na 8 l/min
Natryskowe baterie mechaniczne pozwalają na ponad 50% oszczędności wody w porównaniu
do baterii dostępnych na rynku (16-20 l/min). Są wyposażone w ogranicznik wypływu nastawiony
na 8 l/min (więcej informacji o oszczędności wody na stronach 14-15).
Zarządzający obiektem optymalizuje koszty związane ze zużyciem wody przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnego komfortu użytkownikom.

Oszczędność wody pozwala generować:
- oszczędność energii: oszczędzonej ilości wody nie trzeba podgrzewać.
- oszczędność wyposażenia: mniejszy wypływ i zużycie pozwala zainstalować rury i urządzenia do

przygotowania ciepłej wody użytkowej o mniejszych pojemnościach.

Dodatkowo mniejsza ilość wody w instalacji to również mniejsze ryzyko proliferacji bakterii.

BIOSAFE

Korpus i rurki wewnątrz gładkie 
+ niski poziom wody w stagnacji: 
Znacznie hamują rozwój bakterii 
(patrz obok).

Tradycyjna
bateria
18 l/min

Bateria
DELABIE
8 l/min

180 l
(10 min)

oszczędność
wody

56%

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
PODCZAS JEDNEGO

UŻYCIA

80 l
(10 min)
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Komplet natryskowy SECURITOUCH z systemem
samooprożniającym zawiera:

- Baterię 2-otworową, ścienną, rozstaw 150 mm z antyoparzeniową
izolacją termiczną i gładkim wnętrzem.
Dostarczana z mimośrodami.
- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej. 
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między dolnym
wyjściem, a wężem, do automatycznego opróżnienia węża
i armatury (ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, nr 880)
(zobacz strona 111).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż SILVER L.0,85 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739HYG
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739SHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).
- Mydelniczka (strona 118).
- Wpust podłogowy (strona 117).

Komplet SECURITOUCH

Komplety natryskowe

2739/2739S

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Model dostępny z regulatorem ciśnienia: 
Głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia (zobacz s. 100). 

+

168

124

73
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Komplet natryskowy z systemem samooprożniającym
zawiera:

- Baterię 2-otworową, ścienną, rozstaw 150 mm.
Dostarczana z mimośrodami.
- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej. 
- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Złączkę antystagnacyjną WZ1/2” do instalacji między dolnym
wyjściem, a wężem, do automatycznego opróżnienia węża
i armatury (ogranicza ryzyko rozwoju bakterii, nr 880)
(zobacz strona 111).

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 85, 4-strumieniowa,
antyosadowa (nr 813).

- Ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej (nr 845).

- Wąż BICOLOR L.0,85 m z PVC, gładki (nr 834T3).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2539HYG
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2539SHYG
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).
- Mydelniczka (strona 118).
- Wpust podłogowy (strona 117).

2539/2539S

Odpływ

1/2"

1/2"

880

813

246

Ø85

1/2"

NOWOŚĆ

WC WZ 

Zobacz
strona.110

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna
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Komplety natryskowe

Komplet natryskowy SECURITOUCH zawiera:

- 2-otworową baterię ścienną, rozstaw 150 mm z antyoparzeniową
izolacją termiczną i gładkim wnętrzem.
Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej. 

- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 118, 1-strumieniowa,
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym (nr 815).

- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw regulowany do 660 mm,
ruchomy uchwyt ścienny pozwalający użytkownikowi
dopasować pozycję słuchawki natryskowej i chromowana
mydelniczka(nr 821).

- Wąż SILVER L.1,5 m z PVC, gładki, efekt metaliczny (nr 836T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739KIT
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739SKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).
- Złączka antystagnacyjna (zobacz strona 114).
- Wpust podłogowy (strona 117).

2739/2739S

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

815

Model dostępny z regulatorem ciśnienia: 
Głowica ceramiczna Ø 40 z regulatorem ciśnienia (zobacz s. 100). 

+

Komplet natryskowy zawiera:
- 2-otworową baterię ścienną, rozstaw 150 mm dolne przyłącze

i dolny ażurowy uchwyt. Dostarczana z mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej. 

- Korpus z chromowanego mosiądzu.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem

zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.

- Chromowaną słuchawkę natryskową Ø 85, 4-strumieniowa,
antyosadowa (nr 813).

- Drążek natryskowy Ø 25, rozstaw 580 mm, ruchomy uchwyt
ścienny pozwalający użytkownikowi dopasować pozycję
słuchawki natryskowej i chromowana mydelniczka (nr 821).

- Wąż BICOLOR L.1,5 m z PVC, gładki (nr 834T1).

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2539KIT
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2539SKIT
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).
- Złączka antystagnacyjna (zobacz strona 114).
- Wpust podłogowy (strona 117).
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Komplet natryskowy

Komplet SECURITOUCH
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strona110

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna
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2-otworowe baterie natryskowe 

114

Bateria natryskowa SECURITOUCH
2-otworowa, ścienna, rozstaw 150 mm z antyoparzeniową
izolacją termiczną. Dostarczana z mimośrodami.
- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2439
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2439S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz poniżej).
- Akcesoria natryskowe (strony 118-120).
- Wpust podłogowy (strona 117).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).

Bateria SECURITOUCH

2439/2439S

Bateria SECURITOUCH

Bateria natryskowa SECURITOUCH
2-otworowa, ścienna, rozstaw 150 mm z antyoparzeniową izolacją
termiczną i gładkim wnętrzem. Dostarczana z mimośrodami.
- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2739
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2739S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz poniżej).
- Akcesoria natryskowe (strony 118-120).
- Wpust podłogowy (strona 117).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).

Model dostępny z regulatorem ciśnienia: 
Głowica ceramiczna „EP” Ø 40 (zobacz strona 101). 

+
Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz s.111).+

+
Model dostępny z regulatorem ciśnienia: 
Głowica ceramiczna „EP” Ø 40 (zobacz strona 101). 

+
Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz s.111).

Złączka antystagnacyjna

2739/2739S

Ø 46 150

182

42

13

11
0 1/2"

116,5

1/2”

1/2"1/2"

110 150

1/2"

182

12
   

   
   

   
   

   
11

5

31

1/2”

1/2"1/2"

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ:
2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

Odpływ

1/2"

1/2"

880

Złączka antystagnacyjna (natrysk…) 880
do automatycznego opróżniania węża i armatury:
ogranicza ryzyko rozwoju bakterii. 
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z dolnym

opróżnianiem.
- Przyłącze W1/2” z filtrem-uszczelką (do założenia na

wyjściu wody z armatury do węża).
- Przyłącze do węża Z1/2".
Zalecamy połączyć złączkę antystagnacyjną z krótkim wężem 
(nr 834T3 lub 836T3, zobacz strona 119).

WC WZ 

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

WC WZ 

Mała ilość wody
+ gładkie wnętrze
+ izolacja cieplna

Zobacz
strona.110

Zobacz
strona.110
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2-otworowe baterie natryskowe 

115

Bateria natryskowa
2-otworowa, ścienna, rozstaw 150 mm. Dostarczana z
mimośrodami.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Korpus z chromowanego mosiądzu, uchwyt ażurowy.

• z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 2239
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

• ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki) 2239S
Złączki Z1/2” Z3/4”.

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz obok).
- Akcesoria natryskowe (strony 118-120). 
- Wpust podłogowy (strona 117).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).

29

115

10
01/2"

150

132

45

1/2"1/2"

1/2"

2239/2239S

168

124

73

1/2"

1/2"1/2"

150

124
168

73

1/2"

1/2"1/2"

150

2539/2539S

2538/2538S

Bateria natryskowa
2-otworowa, ścienna, rozstaw 150 mm. 
Dostarczana z mimośrodami.
- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.
- Przyłącze do węża Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Korpus z chromowanego mosiądzu.

• Z mimośrodami STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki)
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2” Z3/4”z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody. (zobacz szczegóły strona 96).

Uchwyt ażurowy
górne przyłącze do węża, górny uchwyt 2538
dostarczana z uchwytem widełkowym (844).

dolne wyjście, dolny uchwyt 2539

Pełny uchwyt
górne przyłącze do węża, górny uchwyt 2538T
dostarczana z uchwytem widełkowym (844).

Dolne przyłącze do węża, dolny uchwyt 2539T

• Ze standardowymi mimośrodami (2 sztuki)
Złączki Z1/2” Z3/4”.

Uchwyt ażurowy
górne przyłącze do węża, górny uchwyt 2538S
dostarczana z uchwytem widełkowym (844).

dolne wyjście, dolny uchwyt 2539S

Pełny uchwyt
górne przyłącze do węża, górny uchwyt 2538TS
dostarczana z uchwytem widełkowym (844).

Dolne przyłącze do węża, dolny uchwyt 2539TS

W opcji: - Złączka antystagnacyjna (zobacz obok).
- Akcesoria natryskowe (strony 118-120).
- Wpust podłogowy (s. 117).
- Słuchawka BIOFIL ze zintegrowanym filtrem (strona 120).

2-otworowa bateria natryskowa

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

2-otworowa bateria natryskowa
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Baterie natryskowe 1-otworowe

116

Bateria uruchamiana na odległość 2542
Instalacja sztorcowa, uchwyt ażurowy.
Mosiężna rurka wyjścia Wody Zmieszanej L.105 ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym.

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej. 

- Wypływ ograniczony do 8l/min.
- Wężyki pleciony inox PEX W3/8", 10x100 L.360.
- Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu i wzmocnione

mocowanie.

Do skompletowania z wylewką natryskową (zobacz strona 120).

W opcji: - Wpust podłogowy (strona obok).
- Akcesoria natryskowe (strony 118-120).

Bateria natryskowa podtynkowa* 2443
z rozetą o dużej średnicy (Ø 110).  

- Głowica ceramiczna Ø 40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

- Korpus z chromowanego mosiądzu, pełny uchwyt.
Do skompletowania ze złączką ścienną 868121 (strona 122) i wylewką
natryskową (strona 120).

* Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową,
instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację
wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

W opcji: - Wpust podłogowy (zobacz obok).
- Akcesoria natryskowe (zobacz strony 118-120).

+ Korpus gładki wewnątrz: ogranicza nisze bakteryjne (zobacz s. 111).

Podtynkowa bateria natryskowa

Bateria natryskowa

2443

2542

 3
50

  3
0 

m
ax

. 

 1
06

 

 110 

3/8"

1/2"

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.
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Wpust podłogowy z regulowaną wysokością
z nienaruszalnym sitem inox (odporny na detergenty),
mocowanie na 2 śruby inox.

- Poziom wody 50 mm i przepływ 36 l/min znormalizowany.
- Odpływ pionowy Ø 40.
- Korpus PVC antyogniowy (według amerykańskiej normy UL94).

• do posadzki z glazury lub betonu

150x150, płyta/sito inox błyszczący 683001
Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

100x100, płyta/sito inox błyszczący 682001
Regulacja wysokości do 80 mm (z nadstawką).

• do posadzki miękkiej/winylowej

Sito Ø 115 inox błyszczący 683002
Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).
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0
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683001 682001 683002

10
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 8
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Ø 40 

Ø 175 

Ø 114 

Ø 121

Ø 165 

683002

Wpusty podłogowe

> Wyjście poziome lub pionowe zintegrowane z wysokością syfonu:
znaczna oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji.

> Regulacja wysokości: łatwość osadzenia/różnice poziomów.
> Zintegrowany kołnierz szczelności do mocowania folii izolujących.
> Odporność termiczna: stała 60°C / punktowa 85°C.
> Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i opróżnianie.
> Korpus PVC gładki: nie zatrzymuje nieczystości.

683001

682001

683002

sito
terakota

85
 m

ax
i

Wyjście pionowe 
Ø40 lub poziome
(bez złączki)

Kołnierz

Sito

Płyta
Nadstawka
regulowana

683001

Beton

683002

Posadzka miękka
lub winylowa

Wylewka betonowa
lub glazura

•

•

• •

• •

• •

Płyta z regulowaną wysokością

28 do 85 mm z nadstawką
(w komplecie)

5 do 30 mm
bez nadstawki

Podkładka wodoszczelna

Odprowadzenie pionowe

Złączka kątowa do
odprowadzenia poziomego

Przymocowane śrubami 
sito inox

Nadstawka inox z regulowaną
wysokością

Korpus syfonu z kołnierzem do
mocowania folii izolujących

�

�

�

Wpusty podłogowe

117
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Zestawy natryskowe

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø 18 801
drążek z mydelniczką (820) + wąż (834T1) + słuchawka (810).

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z drążkiem Ø 25 806
drążek z mydelniczką (821) + wąż (831T1) + słuchawka (815).

• zestaw natryskowy 3-strumieniowy z drążkiem Ø 25 803
drążek z mydelniczką (821) + wąż (834T1) + słuchawka (813).

• zestaw natryskowy 5-strumieniowy z drążkiem Ø 25 802
drążek z mydelniczką (821) + wąż (836T1) + słuchawka (814).

• zestaw natryskowy 1-strumieniowy z uchwytem ściennym 800
uchwyt ścienny (845) + wąż (834T1) + słuchawka (810).

Jednorazowy zestaw natryskowy
zawiera:

- Białą 1-strumieniową słuchawkę, całkowicie gładką. 
- Biały wąż z gładkim wnętrzem L.1,5 m: ułatwia utrzymanie

czystości i ogranicza proliferację bakterii. 
Stożkowa nakrętka 1/2” z mosiądzu.

• 1x50 sztuk 809.50P
• 2x50 sztuk 809.100P

• Chromowane drążki do natrysku
z chromowanym uchwytem, z możliwością regulacji
wysokości i ustawienia słuchawki.

drążek do natrysku Ø 18 chromowany 820
Całkowita długość: 610 mm, rozstaw: 590 mm.
Dostarczony z chromowaną mydelniczką.

drążek do natrysku Ø 25 chromowany 821
Mocowanie ustawiane na rożnej wysokości.
Całkowita długość: 700 mm, rozstaw regulowany do 660 mm.
Dostarczony z chromowaną mydelniczką.

• Metalowe, chromowane drążki do natrysku
z chromowanym uchwytem, z możliwością regulacji
wysokości i ustawienia słuchawki.

drążek do natrysku Ø 24 823
Całkowita długość: 605 mm, rozstaw: 560 mm. 
Do skompletowania ze ścienną mydelniczką (zobacz poniżej).

• Poręcz do natrysku z błyszczącego inoxu
z ergonomicznym uchwytem na chromowanym, metalowym
suwaku.

drążek do natrysku Ø 32 5460P2
- Pionowa poręcz do utrzymania równowagi, na której można

umieścić suwak do słuchawki natryskowej.
- Rozstaw: 1150 mm.

Do skompletowania z zatrzaskową mydelniczką na suwaku (510120)
zobacz poniżej.

806

Zestawy natryskowe

821

160

41

62

Przeźroczysta mydelniczka na suwaku 510120
zatrzaskowa do poręczy do natrysku Ø 32 (zobacz powyżej).
Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.

Mydelniczka ścienna 
Niewidoczne mocowanie.

• ABS chromowana, matowa 710500
• ABS chromowana, byłszcząca 710501

820 823

809...

800803

801

5460P2

60
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56
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50

75
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50
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50

Ø24
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45
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135

Ø18
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823820

Drążki do natrysku 

Mydelniczki

Ø 25 / 32

42

173

87

710500/710501

510120

5460P2

802

Ø 32

1 
15

0

Ø 73

118

Zestawy natryskowe
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Węże natryskowe

5460N

Poręcz do natrysku Ø 32 Nylon HR błyszczący 5460N

- Pionowa poręcz do utrzymania równowagi, na której można
umieścić suwak do słuchawki natryskowej.

- Suwak z Nylonu HR z ergonomicznym uchwytem.
- Rozstaw: 1 150 mm.
- Poliamid o wysokiej odporności (Nylon) wzmocniony

metalowym rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o
grubości 2 mm.

- Powierzchnia jednolita, gładka, zapewniająca higienę i
czystość.

- Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
- Ochrona anty UV.
- Maksymalny odstęp między uchwytem i ścianą 38 mm:

Uniemożliwia przejście przedramienia między ścianą, a
poręczą, chroni przed złamaniem.

- Mocowanie schowane kinkietem na 6 otworów, Ø 73.
- Śruby Inox do ściany betonowej.
- Testowany przy ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga

użytkownika: 135 kg.

Do skompletowania z zatrzaskową mydelniczką na suwaku
(510120N) zobacz poniżej.

Mydelniczka na suwaku, biały Nylon 510120N
zatrzaskowa do poręczy do natrysku Ø 32 (zobacz powyżej).
mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.

Poręcz do natrysku

Mydelniczka

Węże natryskowe WW1/2"
• Mosiężne Węże

Mosiężna osłona 8x0,2 mm, chromowana i wewnętrzna
rurka z PVC jakość spożywcza zgodnie z normą 95/3/CEE. 

Wzmocniony wąż L.1,5 m 832T1
Wysoka odporność na intensywne używanie. 
Nakrętki z chromowanego mosiądzu, w tym jedna obrotowa.
Wąż, L.1,5 m 831T1
Nakrętki z chromowanego mosiądzu.

• Węże PVC  
Uniwersalne, gładkie węże ze spożywczego PVC: ułatwia
utrzymanie czystości i ogranicza proliferację bakterii.
Odporność na rozciąganie (30 kg), na skręcanie i zaginanie.
Stożkowa, mosiężna nakrętka 1/2”.

- Wąż SILVER z gładkiego, zbrojonego PVC z efektem metalicznym.
Przewód PVC wzmocniony 18 włóknami z poliestru.

L.0,85 m 836T3
L.1,5 m 836T1

- Wąż BICOLOR z PVC, metalowo-plastikowy, gładki
Przewód PVC gruby, wzmocniony spiralą z PVC z wewnętrzną
osłoną z metalizowanego poliestru 3 mm. 
L.0,85 m 834T3
L.1,2 m 834T4
L.1,5 m 834T1
L.2 m 834T2

• Wąż z czarnego poliamidu L.1,5 m 830T1
Uniwersalny wąż z EPDM spożywczego wzmocniony włóknami
z Poliamidu. Odporność na rozciąganie: 50 kg. 
Stożkowa, metalowa nakrętka 1/2” i radełkowana, metalowa
nakrętka 1/2”.

832T1

836T1

Ø 32

1 
15
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Ø 73

Ø 25 / 32

42

173

87

510120N
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Zestawy natryskowe
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Nieruchoma wylewka

Słuchawki i mocowania

810 811

815

813

816

434182

845

1585

814

840

844

Wylewka natryskowa, 712000GR
nieruchoma, odporna na wandalizm Z1/2"
z chromowanego mosiądzu, zasilanie wody podtynkowe
Z1/2”, automatycznym ogranicznikiem wypływu do 6 l/min.
i sitkiem strumień deszcz.
Skoncentrowany strumień deszcz (Ø 50 na posadzce), zalecany do
małych, niezabudowanych brodzików natryskowych.

Uchwyty do słuchawek

• uchwyt ścienny z ruchomym przegubem 840
z chromowanego mosiądzu.

• uchwyt ścienny, ruchomy, chromowany 845

• uchwyt widełkowy, chromowany z zasilaniem WZ1/2” 844

• haczyk ścienny natynkowy 1585
z chromowanego mosiądzu do słuchawki 464182.

Słuchawki Z1/2"
z chromowanego ABS.

• 1-strumieniowa Ø 60 810

• 1-strumieniowa Ø 70, antyosadowa 811

• 1-strumieniowa Ø 118, antyosadowa 815
z uchwytem antypoślizgowym.

• 2-strumieniowa Ø 50, z przełącznikiem, 816
antyosadowa

• 3-strumieniowa + 1 strumień mieszany Ø 85, 813
antyosadowa

• 3-strumieniowa + 2 strumienie mieszane Ø 118, 814
antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym.

Pistolet na przycisk Z1/2’’
z chromowanego mosiądzu i białego ABS.

ze stałym strumieniem 434182
do skompletowania z haczykiem ściennym z chromowanego mosiądzu
nr 1585 (zobacz poniżej).

Filtruje wszystkie bakterie lub Legionelle
i Pseudomonas Aeruginosa
Dodatkowe informacje w opisie gamy BIOFIL strony od 16 do 27.

Uwaga dotycząca wylewek natryskowych antyaerozolowych:
Przy każdej kąpieli lub prysznicu, cząstki ciekłe (mgły)tworzą się przez
kondensację z powodu różnicy temperatury wody w kąpieli/pod prysznicem
(około 38°C), a temperatury otoczenia w łazience (około 22°C). W związku z
powyższym tworzenie się cząstek wody zawieszonych w powietrzu jest
nieuniknione i antyaerozolowe wylewki nie rozwiążą tego problemu.

strumień 
deszcz

strumień 
masujący

strumień 
musujący

deszcz+masujący

Ręczny system antyosadowy: 
Osad z kamienia można łatwo usunąć pocierając wypustki palcem
lub gąbką.

LEGENDA:
deszcz+musujący

712000GR

1 /2"
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NOWOŚĆ

Zestawy natryskowe
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Wpust podłogowy z regulowaną wysokością
z nienaruszalnym sitem inox (odporny na detergenty),
mocowanie na 2 śruby inox.

- Poziom wody 50 mm i przepływ 36 l/min znormalizowany.
- Odpływ pionowy Ø 40.
- Korpus PVC antyogniowy (według amerykańskiej normy UL94).

• do posadzki z glazury lub betonu

150x150, płyta/sito inox błyszczący 683001
Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).

100x100, płyta/sito inox błyszczący 682001
Regulacja wysokości do 80 mm (z nadstawką).

• do posadzki miękkiej/winylowej

Sito Ø 115 inox błyszczący 683002
Regulacja wysokości do 85 mm (z nadstawką).
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Wpusty podłogowe

> Wyjście poziome lub pionowe zintegrowane z wysokością syfonu:
znaczna oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji.

> Regulacja wysokości: łatwość osadzenia/różnice poziomów.
> Zintegrowany kołnierz szczelności do mocowania folii izolujących.
> Odporność termiczna: stała 60°C / punktowa 85°C.
> Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i opróżnianie.
> Korpus PVC gładki: nie zatrzymuje nieczystości.

683001

682001

683002

sito
terakota

85
 m

ax
i

Wyjście pionowe 
Ø40 lub poziome
(bez złączki)

Kołnierz

Sito

Płyta
Nadstawka
regulowana

683001

Beton

683002

Posadzka miękka
lub winylowa

Wylewka betonowa
lub glazura

•

•

• •

• •

• •

Płyta z regulowaną wysokością

28 do 85 mm z nadstawką
(w komplecie)

5 do 30 mm
bez nadstawki

Podkładka wodoszczelna

Odprowadzenie pionowe

Złączka kątowa do
odprowadzenia poziomego

Przymocowane śrubami 
sito inox

Nadstawka inox z regulowaną
wysokością

Korpus syfonu z kołnierzem do
mocowania folii izolujących

�

�

�

Wpusty podłogowe
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Mimośrody ścienne Z1/2" Z3/4"
chromowane do baterii 2-otworowych. 

• Mimośrody STOP/OPRÓŻNIANIE (2 sztuki) 855027.2P
doskonale przystosowane do środowiska szpitalnego.
Złączki Z1/2" Z3/4" z zaworami odcinającymi i zintegrowanym
systemem ewakuacji wody pozwalającym na sprawdzenie
zaworów zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej
dezynfekcji termicznej.

Mimośrody STOP/OPRÓZNIANIE przystosowane do środowiska szpitalnego:

Zalety zaworów odcinających:
> Zawory odcinające pozwalają na odizolowanie armatury w celu jej

łatwego demontażu, aby usunąć kamień, wykonać dezynfekcję lub
zabiegi konserwacyjne.

> Zawory odcinające pozwalają również na sprawdzenie poprawnego
funkcjonowania automatycznej ochrony antyoparzeniowej baterii
termostatycznych SECURITHERM i baterii z regulatorem ciśnienia „EP”.

Zalety systemu opróżniania:
> Systemy opróżniania pozwalają na sprawdzenie niezawodności

zaworów zwrotnych.
> Systemy opróżniania pozwalają również na zrealizowanie całkowitej

dezynfekcji armatury (zobacz opcjonalny zestaw poniżej).

• zestaw do dezynfekcji 855027KIT
Czarna rurka Rilsan Ø 6 dostarczona z 2 złączkami z surowego
mosiądzu.
Pozwala na dezynfekcję całej baterii (również w części
dostępnej tylko dla wody zimnej).
Zestaw może być jedynie używany ze złączką 855027.2P.

• Standardowe mimośrody (2 sztuki) 856027.2P
Złączki Z1/2" Z3/4".

Wzmocniony kinkiet ZW1/2" 841315
z nakrętką Ø 14 i mocowanie 2 śrubami do zaworu
odcinającego Z1/2".

Złączka kątowa ścienna ZZ1/2" 868121
z rozetą Ø 50, do wężyka natryskowego.

Proste złączki (2 sztuki) 846815.2P
do instalacji zaściennej ZW1/2", z chromowaną rozetą Ø 50,
L.115 mm.

Złączka antystagnacyjna (natrysk…) 880
do automatycznego opróżniania węża i armatury:
ogranicza ryzyko rozwoju bakterii. 
- Korpus z chromowanego, litego mosiądzu z dolnym

opróżnianiem.
- Przyłącze W1/2” z filtrem-uszczelką (do założenia na

wyjściu wody z armatury do węża).
- Przyłącze do węża Z1/2".
Zalecamy połączyć złączkę antystagnacyjną z krótkim wężem 
(nr 834T3 lub 836T3, zobacz strona.119).

Złączki z zaworem zwrotnym (2 sztuki)

• do węża ZW1/2" C291AH75
• do węża WZ3/8" C151AH75

> zapobiega powrotowi wody do instalacji
> zapobiega mieszaniu wody zimnej i ciepłej.

Niezbędne w przypadku ryzyka zassania wody (wężyk zanurzony w
wodzie.

1/2"

1/2"

Ø 55           34

ø 14

1/2"

841315 868121

25              33 

1/2" ø 50

1/2"

880

C291AH75

Odpływ

1/2"

1/2"

846815.2P
116

25

 1/2"  1/2"

Ø45

15 76

Ø49

Złączki higieniczne

Złączki i kinkiety

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

Urządzenia dodatkowe: złączki

122

Mimośrody

40-45

Ø70

1/2"

63

3/4"

10

855027.2P

3/4" 
1/2" 

Ø 70 

12
,5

 

60 
H35-41

856027.2P

Każda złączka
STOP/OPRÓZNIANIE 
posiada 2 otwory: 

ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZAWÓR
OPRÓŻNIAJĄCY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

855027KIT

6 boków 9 mm

6 boków 8 mm

42
31
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Notatki

123

3. DOUCHE PL-2013_Mise en page 1  20/06/13  14:09  Page123



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




