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Stelaże

TEMPOFIX: stelaż wandaloodporny

Minimalne wymiary:
334 mm szerokości i 155 mm głębokości.

Armatura przystosowana do miejsc o wysokiej
frekwencji:
• Armatura czasowa lub elektroniczna ze spłukiwaniem
bezpośrednim ogranicza niedogodności związane z systemami
zbiornikowymi o przeznaczeniu domowym:
- Czas napełnienia zbiornika = utrudnione zachowanie higieny.
- Spłukiwanie bezpośrednie = woda zawsze dostępna.
• Wyłączność: nowa armatura czasowa z podwójnym przyciskiem
EKO 3 l / 6 l do spłukiwania bezpośredniego.
- Przycisk 3 l: chromowany, matowy
- Przycisk 6 l: chromowany błyszczący.
• Możliwy odpowiednik ze zbiornikiem z podwójnym przyciskiem
„EKO“ 3 l / 6 l do renowacji lub użytkowania w miejscach mniej
uczęszczanych.

Optymalne spłukiwanie
Rura o specjalnym kształcie pozwalającym na zwiększenie mocy
spłukiwania.

Mocowania ścienne
Mocowanie w osi miski ustępowej dla optymalnej odporności
na zaginanie się stalaża.

Stałe rozstawy 180 i 230 mm, przystosowane do wszystkich
dostępnych misek, zgodnie z normą PN EN38.

Ułatwiona regulacja wysokości miski ustępowej:
Regulacja wysokości od przodu. na najlżejszej części stelaża (rama
teleskopowa). Nie ma potrzeby podnoszenia całej ramy.

Ochrona ceramiki plastikowymi osłonami na gwintowanych
trzpieniach.
Rura odpływowa PVC Ø 100 gotowa do wklejenia,
z króćcem łączącym z uszczelką.

Jednolity stelaż (patent DELABIE)
ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, epoksyd,
zapewniający niezrównaną odporność na
zniekształcenia.
• Tylne wzmocnienia (grubość 6 mm).
• Stabilność jednolitego połączenia podstawa/rama.
• Mocowanie posadzkowe żeliwnymi kołkami rozporowymi
do dużych obciążeń.
• Śruby z inoxu
Regulacja poziomu dostarczonymi podkładkami.

Testowany przy obciążeniu 400 kg.
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TEMPOFIX z odpowiednią armaturą
Odpowiednia armatura do intensywnego użytku w miejscach publicznych
W jaki sposób można uniknąć niedogodności związanych ze zbiornikami spłukującymi ?
Instalując zawory do spłukiwania bezpośredniego, na przycisk lub uruchamiane elektronicznie.
W istocie, zbiornik (przeznaczony do budownictwa mieszkaniowego) nie jest dostosowany do użytku publicznego. Natomiast zawory
spłukiwania bezpośredniego tworzone są w taki sposób, aby odpowiadać na ograniczenia w sanitariatach publicznych o wysokiej frekwencji
(odporność na wandalizm, wytrzymałość, niezawodność i siłę spłukiwania, łatwość i ograniczenie konserwacji...).

ZALETY SPŁUKIWANIA BEZPOŚREDNIEGO

 SPŁUKIWANIE CIĄGLE
DOSTĘPNE

 SILNE SPŁUKIWANIE 6 l
przystosowane do miejsc
publicznych

NIEDOGODNOŚCI ZBIORNIKA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH



SPŁUKIWANIA

 

 DELIKATNY MECHANIZM



SPŁUKIWANIE „EKO“ 3 l
do zwyklego spłukania



 ODPORNOŚĆ NA
WANDALIZM

 MOCNA KONSTRUKCJA

 CZAS NAPEŁNIANIA
 OGRANICZONA SIŁA



 GROMADZENIE SIĘ
ZANIECZYSZCZEŃ



DO INTENSYWNEGO
UŻYWANIA

 PROSTA I NIECZĘSTA
KONSERWACJA
= Dostosowana koncepcja do
specyficznego używania w
miejscach publicznych



 HIGIENA INSTALACJI
WODY

 TRUDNY DEMONTAŻ I
DOSTĘP DO MECHANIZMU
= Niedostosowany do
miejsc publicznych:
częste wycieki, trudna
konserwacja.
1• Długi czas napełniania : niedostępne spłukiwanie przy
intensywnym używaniu. Niemożność sukcesywnego spłukiwania.

1• Natychmiastowa dostępność spłukiwania : możliwość
wielokrotnego spłukiwania.

2• Ograniczona siła spłukiwania zmuszająca do ponownego
spłukania.

2• Silne spłukiwanie dostosowane do wszystkich typów misek
ustępowych dla równoważnej ilości wody.

3• Delikatny mechanizm z plastikowych części niedostosowany
do ograniczeń miejsc publicznych (wandalizm).

3• Odporność na wandalizm: mechanizm odporny na brutalność,
z mosiądzu i inoxu, o niezrównałej wytrzymałości.

4• Gromadzenie się zanieczyszczeń na dnie zbiornika: powodem
częstego i szybkiego wyciekania wody.

4• Ograniczona konserwacja : odporność na zakamienianie i
gromadzenie zanieczyszczeń.

5• Higiena instalacji: stagnacja wody w zbiorniku sprzyja
rozwojowi bakterii.

5• Ułatwiona i nieczęsta konserwacja: prosta wymiana głowicy
czasowej, od zewnątrz, bez odkręcania zaworu. Dostęp
bezpośredni: ułatwia interwencję, oszczędność czasu.

6• Trudna konserwacja na modelach podtynkowych i stelażach:
- Trudny dostęp i wyjęcie mechanizmu.
- Niedostępne dno zbiornika (trudności w usunięciu zanieczyszczeń).

Stelaże TEMPOFIX do pisuaru i WC są dostarczane z armaturą do spłukiwania bezpośredniego, co pozwala na wybór sposobu uruchamiania: na
przycisk lub elektroniczny przez wykrycie obecności.
Możliwy odpowiednik ze zbiornikiem z podwójnym przyciskiem „EKO“ 3 l / 6 l do renowacji lub użytkowania w miejscach mniej uczęszczanych.

TEMPOMATIC pisuar

TEMPOSTOP pisuar

• Detekcja obecności (szczelny i anty-szok) na
satynowej płycie z inoxu 225x200, niewidoczne
mocowania.
• Obudowa podtynkowa ze skrzynką elektroniczną,
elektrozaworem z filtrem i zaworem odcinającym.
Okresowe spłukiwanie co 12 h po ostatnim użyciu:
brak nieprzyjemnych zapachów.

• Przycisk z chromowanego mosiądzu, na
chromowanej rozecie Ø 195, niewidoczne
mocowanie.
• Zawór czasowy ~7 s z regulacją wypływu.

TEMPOMATIC WC

TEMPOFLUX 2 WC

• Detektor obecności (wodoszczelny i anty-szok) na
płycie inox 320x220 z niewidocznymi mocowaniami.
• Obudowa podtynkowa ze skrzynką elektroniczną,
elektrozaworem z filtrem i zaworem odcinającym.
Zamierzone uruchamianie lub automatyczne po
odejściu użytkownika lub w przypadku
zaniedbania.

• Podwójny przycisk chromowany o dwóch
odcieniach na chromowanej rozecie Ø 195
niewidoczne mocowanie.
• Zawór czasowy z zaworem odcinającym i
ochrona antyskażeniowa.

Mechanizm anty-szok odporny na osad.
Wytrzymałość i antywandalizm.

Delikatne uruchamianie (szkoły...).
Oszczędność wody: 3 l/6 l do wyboru.
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Niezrównana wytrzymałość
Instalacja misek podwieszanych na stelażu oferuje niewątpliwe zalety w porównaniu z
rozwiązaniami tradycyjnymi:
• Ograniczone wymiary:
montaż ceramiki podwieszanej wraz z półką montażową zajmuje tę samą powierzchnię,
co rozwiązania tradycyjne.
• Regulacja wysokości:
dostosowanie wysokości montażu ceramiki umożliwia dopasowanie jej do różnego typu
użytkowników.
Np. : miska ustępowa od 40 do 44 cm przy użyciu normalnym i od 48 do 50 cm dla
użytkowników niepełnosprawnych.
• Łatwe sprzątanie i zapewniona higiena dzięki przestrzeni pod ceramiką.

400 kg

Jednak, niektórzy użytkownicy zawsze będą skłonni wystawiać na próbę odporność
wyposażenia w sanitariatach publicznych.
Wycieki z uszkodzonej kanalizacji, stłuczona ceramika, pękająca glazura spowodowana
wyginaniem się stelaża... przypominają o potrzebie instalowania produktów
wandaloodpornych, dostosowanych do specyficznych warunków funkcjonowania
sanitariatów w obiektach publicznych.
TEMPOFIX spełnia te warunki, różne od użytku domowego:
Odporność na wandalizm + Przystosowana armatura + Ułatwiony montaż.

Niezrównana odporność na wandalizm

Brak jednolitej podstawy sprawia, że
siła wywierana na miskę ustępową
przenoszona jest na górną część
stelaża (niezintegrowana z posadzką)
i na mocowania ścienne.

400 kg

TEMPOFIX jest 1-szym stelażem stworzonym specjalnie do sanitariatów publicznych.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryta epoksydem. Jednolity na
poziomie stopa/rama ze wzmocnieniem ramy (mocowanie posadzkowe żeliwnymi
kołkami rozporowymi) i mocowanie ścienne w osi miski ustępowej.
Tego typu konstrukcja, jedyna i opatentowana, sprawia, że stelaże TEMPOFIX
zapewniają niezrównaną odporność na deformację.
Norma XPD12-208 wymaga wykonania testu pod równomiernie rozłożonym ciężarem
400 kg z możliwą deformacją szczątkową 5 mm.
Mocowania ścienne są dostarczane ze stelażem TEMPOFIX.
Te specyficzne mocowania znajdują się w przedłużeniu mocowania miski ustępowej:
optymizacja odporności na odkształcenia.
W ten sposób TEMPOFIX oferuje wyższą odporność, niż przewidują wymagania normy.

Jednolity stelaż
(patent DELABIE)
TEMPOFIX: siła wywierana na miskę
ustępową przenoszona jest na
jednolite mocowanie posadzkowe,
co zapewnia dobrą odporność na
deformację.

400 kg

Jednolita podstawa

Wzmocnienia ramy
(grubość 6 mm)
Mocowania
posadzkowe 4
żeliwnymi kołkami
rozporowymi

TEMPOFIX: dostarczone mocowania
ścienne znajdują się w osi miski
ustępowej dla optymalnej odporności
na odkształcenia.
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Ułatwiony montaż i regulacja
Ułatwiona instalacja i oszczędność czasu
Czas montażu i regulacji ma istotne znaczenie w całkowitym koszcie produktu, szczególnie w
przypadku, gdy dotyczy to instalacji większej ilości urządzeń w obiektach publicznych.
Łatwa instalacja stelaża TEMPOFIX:
• Mocowania ścienne (dostarczone) pozwalają instalatorowi na zastosowanie TEMPOFIX`u
również w obiektach remontowanych.
• Dzięki jednolitej podstawie (patent DELABIE) rodzaj posadzki jest głównym kryterium do
wzięcia pod uwagę, aby zamocować TEMPOFIX: płyta betonowa od 250 kg/m2 (zalecane
300 kg/m2).
Instalacja na posadzce nienośnej jest możliwa (parkiet, podgrzewana posadzka...) dzięki
mocowaniom ściennym.
• Zalecana grubość ścianki 25 mm minimum + glazura (= 2xBA13 lub 1xBA25).
• Ułatwiona regulacja wysokości: regulacja wysokości ceramiki jest realizowana na niezależnej
części stelaża (jest lżejsza) i z łatwością może jej dokonać osoba w pojedynkę.
• Zredukowane opakowanie i waga: oszczędność miejsca w przechowaniu i ułatwione zarządzanie
na inwestycji.
Zmniejszone opakowaniezoptymizowane w
porównaniu z 1-szą
generacją TEMPOFIX:
- Szerokość 345
- Wysokość 725
- Głębokość 170

Szybka i łatwa instalacja (ulotka na zapytanie)

1

3

2
(N)

Sprawdzenie stelaża i
narzędzi

Regulacja
wysokości i montaż
stelaża

4

Oznaczenie i wywiercenie otworów na
mocowania. Wypoziomowanie i
zamocowanie stelaża

5

Regulacja wysokości
na niezależnej poprzeczce

Oznaczenie przestrzeni ściennej na rurze PVC i króćcu +
miejsca styku miski ze ścianą

Umiejscowienie uszczelki i króćca w misce
ustępowej, Nałożenie i zablokowanie miski
oraz podłączenie.
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TEMPOFIX Pisuar
TEMPOFIX PISUAR czasowy
Stelaż L.334 do podwieszanego pisuaru z jednolitą podstawą
i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
czasową do bezpośredniego spłukiwania.

1/2”

1/2”

Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do ściany za
870-1300
pomocą dostarczonych mocowań ściennych.
Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).
Dostarczany z zaworem czasowym M1/2",rurą zasilającą,
uszczelką Ø 35 i rurą
odpływową Ø 50.

870-1300

334

155

• do ścianki od 20 do 40 mm (zawór na chromowanej rozecie Ø 195)
z zaworem czasowym 7 s
z zaworem czasowym 3 s

538300

538300
538330

334

155

538350

• do ścianki od 40 do 130 mm (zawór na płycie inox 160x160)

538350
538380

650/700

870-1300

> Wysoka odporność na wandalizm: rozeta z niewidocznym
mocowaniem, korpus z litego mosiądzu i mechanizm odporny na
szok, spowolnione osadzanie się kamienia, wymienna głowica.
> Wytrzymałość wyższa niż 500000 uruchomień.
> Testowany przy obciążeniu 400 kg.

TEMPOFIX Pisuar czasowy
TEMPOFIX PISUAR elektroniczny
Stelaż L.334 do podwieszanego pisuaru z jednolitą podstawą i
wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
elektroniczną do bezpośredniego spłukiwania.
Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do ściany za
pomocą dostarczonych mocowań ściennych.
Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).
Dostarczany z zaworem elektronicznym Tempomatic Ø 1/2
(detektor obecności anty-szok na płycie inox 225x200), rurką
zasilającą, uszczelką Ø 35 i rurą odpływową Ø 50 z uszczelką.

542910
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UWAGA: Zamawiać osobno transformator 230/12V nr 406000 lub 406220
(zobacz strona 105).

155

334

542910

0-80

650/700

20-40

1010-1450

> Całkowita higiena: automatyczne uruchamianie bez kontaktu
ręcznego. Detekcja obecności na podczerwień i automatyczne
spłukanie po odejściu użytkownika, czas wypływu regulowany od
3 do 12 s.
- Automatyczne spłukiwanie zaprogramowane co 12 h po
ostatnim użyciu (zapobiega braku wody w syfonie i powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów).
- Możliwość spłukiwania wstępnego (2 s) z nadejściem
użytkownika.
> Odległość detekcji i wypływ regulowany przez instalatora.
> Antyblokada i detektor anty-szok.
> Testowany przy obciążeniu 400 kg.

TEMPOFIX Pisuar elektroniczny

1010-1450

610-890

• z płytą inox satynowy

1/2”

0-80

20-40

610-890

z zaworem czasowym 7 s
z zaworem czasowym 3 s

TEMPOFIX WC
TEMPOFIX WC czasowy
Stelaż L.334 do podwieszanej miski ustępowej z jednolitą podstawą
i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
czasową do bezpośredniego spłukiwania. Do ścianki od 10 do 40 mm*.

3/4"

960 - 1200

Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty
epoksydem, ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania
na posadzce nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do
ściany za pomocą dostarczonych mocowań ściennych. Regulacja
wysokości (stelaż teleskopowy). Dostarczany wraz z zaworem
czasowym Tempoflux 2 M3/4”, ze zintegrowanym zaworem
odcinającym. Rurka zasilająca Ø 32 i rura odpływowa Ø 100 z
uszczelką.

334

155

576211+576222

3/4"

• Model z podwójnym przyciskiem EKO 3 l/6 l (patent DELABIE)*
- Przycisk 3 litry: chromowany, matowy.
- Przycisk 6 litrów: chromowany błyszczący.
Zestaw do montażu wstępnego zawiera:
576211
stelaż, korpus zaworu do instalacji podtynkowej, tymczasowe
zatyczki, zestaw do mocowania miski ustępowej i mechanizm
(do połączenia z 576222).
Zestaw uruchamiający zawiera:
576222
króćce, rozetę i przycisk

960 - 1200

• Model z pojedyńczym przyciskiem 6 l*
Zestaw do montażu wstępnego zawiera:
576211
stelaż, korpus zaworu do instalacji podtynkowej i tymczasowe
zatyczki, zestaw do mocowania miski ustępowej i mechanizm
(do połączenia z 576212).
Zestaw uruchamiający zawiera:
576212
króćce, rozetę i przycisk
334

155

576211+576212

0 - 80

260 - 490

390 - 460

960 - 1200

10-40

* UWAGA: w celu uzyskania kompletnego zestawu należy zamówić
zestaw do montażu wstępnego i zestaw uruchamiający.
> Delikatne uruchamianie (przystosowany do szkół i domów dla osób
starszych...).
> Oszczędność wody: Tempoflux 2 z podwójnym przyciskiem
- Przycisk 3 litry EKO dla małego spłukania.
- Przycisk 6 litrów dla dużego spłukania.
> Niski poziom szumów (klasa II).
> Wysoka odporność na wandalizm: rozeta z niewidocznym
mocowaniem, korpus z litego mosiądzu i mechanizm odporny na
szok, spowolnione osadzanie się kamienia.
> Komfort: Spłukiwanie 6 l można ustawiać do 9 l jeśli
zainstalowana miska ustępowa nie jest przystosowana do 6 l.

z TEMPOFLUX 2

TEMPOFIX WC czasowy

3/4"

960 - 1200

Stelaż L.334 do podwieszanej miski ustępowej z jednolitą podstawą
i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
czasową do bezpośredniego spłukiwania.

334

155

576200

960 - 1200

3/4“

155

334

576258

Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do ściany za
pomocą dostarczonych mocowań ściennych. Regulacja wysokości
(stelaż teleskopowy).
Dostarczany z zaworem czasowym Tempoflux M3/4” ze
zintegrowanym zaworem odcinającym, rurką zasilającą Ø 32 i rurą
odpływową Ø 100 z uszczelką.
• do ścianki od 10 do 38 mm**
z przyciskiem na chromowanej rozecie Ø 195.

576200

• do ścianki od 40 do 70 mm
z przyciskiem na chromowanej rozecie Ø 195.

576207

• do ścianki od 80 do 130 mm
z przyciskiem na płycie inox 160x160.

576258

> Delikatne uruchamianie (przystosowany do szkół i domów dla osób
starszych...).
> Wysoka odporność na wandalizm: rozeta z niewidocznym
mocowaniem, korpus z litego mosiądzu i mechanizm odporny na
szok, spowolnione osadzanie się kamienia.
> Niski poziom szumów (klasa II).

z TEMPOFLUX

Opcja: Króciec zasilający PVC 100/90 lub 100/110 i zestaw górnych mocowań (patrz strona 96).
** W budynkach użyteczności publicznej: zalecana grubość ścianki > 25 mm + glazura (= 2xBA13 lub 1xBA25)
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TEMPOFIX WC
TEMPOFIX PISUAR elektroniczny
Stelaż L.334 do podwieszanego pisuaru z jednolitą podstawą i
wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w armaturę
elektroniczną do bezpośredniego spłukiwania.

1"

960 - 1200

Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do ściany za
pomocą dostarczonych mocowań ściennych.
Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).

Dostarczany z zaworem elektronicznym Tempomatic
W1”(detektor obecności na płycie inox 320x220), ze
zintegrowanym transformatorem 230-12V, z zaworem
odcinającym i zintegrowanym regulatorem wypływu, rurką
zasilającą ∅ 32, i rurą odpływową ∅ 100 z uszczelką.

334

155

546400

> Całkowita higiena: automatyczne uruchamianie bez kontaktu
ręcznego.
Zamierzone uruchamianie użytkownika przez przybliżenie ręki do
detektora obecności lub automatyczne uruchomienie po odejściu
użytkownika w przypadku zaniedbania.
> Odległość detekcji i wypływ regulowany przez instalatora.
> Antyblokada i detektor anty-szok.

0 - 80

260 - 490

UWAGA: Obliczanie średnicy rury zasilającej instalacji wyposażonych
w spłukiwanie bezpośrednie (patrz strona 114/115)
W budynkach użyteczności publicznej: zalecana grubość ścianki
> 25 mm + glazura (= 2xBA13 lub 1xBA25).

390 - 460

960 - 1200

26 - 70

Opcja: Króciec zasilający PVC 100/90 lub 100/110
i zestaw górnych mocowań (patrz poniżej).

TEMPOFIX WC elektroniczny
TEMPOFIX Mocowania ścienne (w opcji)

576MUR

Zestaw mocowań górnych do stelaża TEMPOFIX WC
ze spłukiwaniem bezpośrednim.
2 x mocowania ścienne ze stali ocynkowanej elektrolitycznie,
pokrytej epoksydem, do wzmocnienia górnej części stelaży.
Do zamocowania jeśli miska ustępowa jest zainstalowana na
dużej wysokości.
200

90

M8

35

576MUR

TEMPOFIX Mocowania ścienne
Króciec przejściowy, łączący
do rury odpływowej w przypadku, gdy wymiar instalacji
odpływowej jest różny niż 100.

576900
576910

Ø intérieur 100

113

Ø 83

• 100/90 PVC
• 100/110 PVC + klej

576900

576900

Ø 110

Ø intérieur 100

60

576910
576910

Króćce przejściówki
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TEMPOFIX WC i umywalka
TEMPOFIX WC ze zbiornikiem
Stelaż L.334 do podwieszanej miski ustępowej z jednolitą
podstawą i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy, wyposażony w
zbiornik z mechanizmem podwójnego uruchamiania 3 l/ 6 l.
Do ścianki od 20 do 70 mm*, ze zbiornikiem 3 l/ 6 l.
Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnionąramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi i do ściany za
pomocą dostarczonych mocowań ściennych. Regulacja wysokości
(stelaż teleskopowy). Dostarczany ze zbiornikiem, wnętrze z
polistyrenu (zapobiega skraplaniu) pojemność 6 l, rurka
zasilająca Ø 32 i rura odpływowa Ø 100 z uszczelką.
• Model z płytą uruchamiającą z białego ABS*
990-1225

Zestaw do montażu wstępnego zawiera:
577001
stelaż, zbiornik do instalacji podtynkowej, tymczasowe zatyczki
i płytkę ochronną, zestaw do mocowania miski ustępowej
(do połączenia z 577002).

155

Zestaw uruchamiający zawiera:
króćce, płytę uruchamiającą 180x200.

334

577002

• Model z płytą uruchamiającą z chromowanego ABS*
577001+577002

Zestaw do montażu wstępnego zawiera:
577001
stelaż, zbiornik do instalacji podtynkowej, tymczasowe zatyczki
i płytkę ochronną, zestaw do mocowania miski ustępowej
(do połączenia z 577012).

20-70

Zestaw uruchamiający zawiera:
króćce, płytę uruchamiającą 180x200.

577012

390-460

260-490

0-80

990-1225

* UWAGA: w celu uzyskania kompletnego zestawu należy zamówić
zestaw do montażu wstępnego i zestaw uruchamiający.
> Oszczędność wody: zbiornik z podwójnym przyciskiem 3 l/ 6 l.
> Optymalna izolacja akustyczna.
> Odporność na wahania temperatury i na starzenie się:
wewnętrzny kadłub z polistyrenu piankowego (EPS).
> Ograniczona obsługa: brak ryzyka wycieku na zewnątrz zbiornika,
podłączenia znajdują się wewnątrz.
> Ułatwione zasilanie: zawór odcinający z podwójną złączką rurową
zwężkową do miedzianej rurki, usieciowany, PVC, giętki...
> Testowany przy obciążeniu 400 kg.
* W budynkach użyteczności publicznej: zalecana grubość ścianki
> 25 mm + glazura (= 2xBA13 lub 1xBA25).
Opcja: Króciec zasilający PVC 100/90 lub 100/110 (patrz strona 96).

TEMPOFIX WC zbiornik
TEMPOFIX UMYWALKA

500200

Stelaż L.334 do podwieszanej umywalki,
z jednolitą podstawą i wzmocnieniami ściennymi oraz ramy.
Stelaż ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, pokryty epoksydem,
ze wzmocnioną ramą i podstawą, do zamocowania na posadzce
nośnej 4 metalowymi kołkami rozporowymi (w komplecie) i do
ściany za pomocą mocowań ściennych.
Regulacja wysokości (stelaż teleskopowy).
Dostarczany ze złączkami przechodzącymi przez ściankę do
zasilania Z1/2” Ø 14 na wyjściu W1/2” i obręcz Ø 32.

650-930

155

334

500200
20-40

0-80

850

610-890

650-930

> Należy przewidzieć armaturę czasową lub elektroniczną do
sanitariatów publicznych.

TEMPOFIX Umywalka
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