Montáž výrobků iClub
Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže
Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž
provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu
funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou
instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně
přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

Všeobecné podmínky

V případe potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní
zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se
vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.
Podmínky pro poskytnutí bezplatné
montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce
předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů
a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá
zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě
instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě
montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit
autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních
zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě
uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.
Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li
instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí
prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

-

montáž a instalaci výrobku
kontrolu přípravy rozvodů
kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
oživení systému
kompletní funkční test
předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

-

cestovní náklady
realizaci doplňkových prací
instalační materiál, který není součástí výrobku
konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace

UPOZORNĚNÍ!!!
Výrobky označené těmito dvěma symboly
mají montáž zdarma.
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Obj. čís.

chrom
27112000
Raindance Select E 360 1jet
bílá/chrom
27112400
Showerpipe
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 × 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· druh proudu: RainAir
· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat Ecostat Select
· s rozměrnou poličkou
Montáž výrobku zdarma
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40 ° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
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obsahuje:
· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· podložku pod nástěnnou tyč pro Raindance
Select (# 95960000)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
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úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 360 1jet ST
Showerpipe EcoSmart 9 l/ min

chrom
bílá/chrom

27286000
27286400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

chrom
27288000
Raindance Select E 360 1jet ST
bílá/chrom
27288400
Showerpipe
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 × 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· druh proudu: RainAir
· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat ShowerTablet 300
· s rozměrnou poličkou
Montáž výrobku zdarma
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40 ° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· snadné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)

NOVÉ

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 360 1jet ST
Showerpipe EcoSmart 9 l/ min

chrom
bílá/chrom

27287000
27287400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2014/2015

0.1

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom
27128000
Raindance Select E 300 2jet
bílá/chrom
27128400
Showerpipe
·· horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
·· velikost sprchové hlavice: 300 × 160 mm
·· nastavitelný úhel horní sprchy
·· druh proudu: Rain, RainAir
·· pohodlné přepínání tlačítkem Select
·· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
·· průtok Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
·· dvě varianty povrchové úpravy sprchového
dílu: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
·· délka sprchového ramena: 380 mm
·· termostat Ecostat Select
·· s rozměrnou poličkou
·· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
·· tepelně izolované vedení vody
·· bezpečnostní pojistka na 40°C
·· nastavitelné omezení pro horkou vodu
·· ovládání výtoků otočnou rukojetí
·· způsob instalace: montáž na stěnu
·· rozměr přívodů DN15
·· závit přívodů G ½
·· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
·· v případě instalace na stávajících připojeních
G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
·· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
·· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
·· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
·· podložku pod nástěnnou tyč pro Raindance
Select (# 95960000)
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úsporná verze EcoSmart:
·· Raindance Select E 300 2jet Showerpipe
EcoSmart 9 l/ min

chrom
bílá/chrom

27282000
27282400

vhodné doplňky:
·· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Obj. čís.

chrom
27127000
Raindance Select E 300 3jet
bílá/chrom
27127400
Showerpipe
·· horní sprcha Raindance Select E 300 3jet
·· velikost sprchové hlavice: 300 × 190 mm
·· druh proudu: RainAir, Rain, RainStream
·· pohodlné přepínání tlačítkem Select
·· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
·· průtok Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
·· průtok RainStream (při 0,3 MPa): 19 l/min
·· dvě varianty povrchové úpravy sprchového
dílu: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
·· délka sprchového ramena: 380 mm
·· termostat ShowerTablet 300
·· s rozměrnou poličkou
·· povrchová úprava poličky:
chrom nebo bílá
·· tepelně izolované vedení vody
·· bezpečnostní pojistka na 40°C
·· nastavitelné omezení pro horkou vodu
·· pohodlné přepínání tlačítkem Select
·· způsob instalace: montáž na stěnu
·· rozměr přívodů DN15
·· závit přívodů G ½
·· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
·· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
·· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
·· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
·· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
·· podložku pod nástěnnou tyč (92143000)
vhodné doplňky:
·· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Obj. čís.

chrom
27126000
Raindance Select E 300 2jet
bílá/chrom
27126400
Showerpipe
· horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
· velikost sprchové hlavice: 300 × 160 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· druh proudu: RainAir, Rain
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
· průtok Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
· dvě varianty povrchové úpravy sprchového
dílu: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat ShowerTablet 300
· s rozměrnou poličkou
· povrchová úprava poličky:
chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
· podložku pod nástěnnou tyč (92143000)
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úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 300 2jet ST
Showerpipe EcoSmart 9 l/ min

chrom
bílá/chrom

27283000
27283400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Raindance Select E 360 1jet
Showerpipe k vaně
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 × 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· druh proudu: RainAir
· průtok RainAir (při 0,3 MPa): 17 l/min
· materiál sprchy: kov
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat Ecostat Select
· průtok vanového výtoku: 20 l/min
· s rozměrnou poličkou
· povrchová úprava poličky:
chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
26°
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Obj. čís.

chrom
bílá/chrom

27113000
27113400

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· sprchový držák Porter'S (# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· podložku pod nástěnnou tyč pro Raindance
Select (# 95960000)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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chrom
13151000
ShowerTablet Select 300,
13151400
termostatická vanová baterie na stěnu bílá/chrom
· výtok 192 mm
· 2 spotřebiče
· současné použití 2 spotřebičů
· start/stop kartuše, termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/min
· průtok vanového výtoku (při 0,3 MPa): 20 l/
Montáž výrobku zdarma
min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· rozměr přívodů DN15
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
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Obj. čís.

ShowerTablet Select 300,
termostatická sprchová baterie
na stěnu
· 1 spotřebič
· start/stop kartuše, termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky:
chrom nebo bílá
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· rozměr přívodů DN15
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

chrom
bílá/chrom

13171000
13171400

Montáž výrobku zdarma

chrom

02026000

13141000
Ecostat Select, termostatická vanová chrom
bílá/chrom
13141400
baterie na stěnu
· výtok 144 mm
· 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/min
· průtok vanového výtoku (při 0,3 MPa):
Montáž výrobku zdarma
20 l/min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· materiál: mosaz
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· rozměr přívodů DN15
· v případě instalace na stávajících připojeních
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
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02026000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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chrom
13161000
Ecostat Select, termostatická
bílá/chrom
13161400
sprchová baterie na stěnu
· 1 spotřebič
· termostatická kartuše, uzavírací ventil
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 30 l/min
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
· tlačítko Ecostop omezuje spotřebu vody
na 10 l/min
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· materiál: kovové rukojetu
· rozměr přívodů DN15
· v případě instalace na stávajících připojeních
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

13162000
Ecostat Select Project, termostatická chrom
bílá/chrom
13162400
sprchová baterie na stěnu
· 1 spotřebič
· termostatická kartuše, keramický ventil 180°
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· termostat nabízí možnost desinfekce teplem
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· materiál: kovové rukojeti
· rozměr přívodů DN15
· v případě instalace na stávajících připojeních
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
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· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
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02026000

13111000
Ecostat Select, termostatická sprchová chrom
bílá/chrom
13111400
baterie na stěnu - pro renovace
· 1 spotřebič
· termostatická kartuše, keramický ventil 180°
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 30 l/ min
· průtok přívodu ruční sprchy při 0,3 MPa:
30 l/ min
· polička vyrobená z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
Montáž výrobku zdarma
· tlačítko Ecostop pro úsporu vody 10 l/ min
· s tepelně izolovaným vedením vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· včetně filtru nečistot
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· materiál: kovové rukojeti
· rozměr přívodů: DN15
· v případě instalace na stávajících připojeních
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
obsahuje:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
(# 02026000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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ShowerTablet Select 300, kombinace
0,90 m s ruční sprchou Raindance
Select E 120 3jet
· druh proudu: Rain, RainAir, masážní proud
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují přelomení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/ min
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom
bílá/chrom

27027000
27027400

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· ShowerTablet Select 300 na stěnu, DN15
(# 13171XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
· nástěnnou tyč Unica'S Puro 0,90 m
(# 28631XXX)
alternativní velikosti:
· ShowerTablet Select 300, kombinace
0,65 m s ruční sprchou Raindance Select
E 120 3jet
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom
bílá/chrom

27026000
27026400

chrom

02026000

chrom
bílá/chrom

27039000
27039400

G 1/2

74

21 - 2 6

G 1/2
70
13 5
16 0

7

Raindance Select kombinace 0,90 m
s ruční sprchou Raindance Select
E 120 3jet
· druh proudu: Rain, RainAir, masážní proud
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují přelomení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/ min
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000

max. 325

Ø 22

10 0 8
915

21

47
50

300

16 8

0.8

Ceník 2014/2015

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· termostatickou sprchovou baterii Ecostat
Select na stěnu, DN15 (# 13161XXX)
· sadu Raindance Select E 120 EcoSmart /
Unica'S Puro 0,90 m (# 26623XXX)
alternativní velikosti:
· Raindance Select kombinace 0,65 m s ruční chrom
sprchou Raindance Select E 120 3jet
bílá/chrom

27038000
27038400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

02026000

chrom

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Raindance Select kombinace 0,90 m
s ruční sprchou Raindance Select
S 150 3jet
· druh proudu: Rain, RainAir, masážní proud
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují přelomení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/ min
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom
bílá/chrom

27037000
27037400

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· termostatickou sprchovou baterii Ecostat
Select na stěnu, DN15 (# 13161XXX)
· sadu Raindance Select E 150 / Unica'S
Puro 0,90 m (# 27803XXX)

111

57

44
Ø 44

155 /155

20

54 -82

alternativní velikosti:
· Raindance Select kombinace 0,65 m s ruční chrom
sprchou Raindance Select S 150 3jet
bílá/chrom

27036000
27036400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

chrom

15762000

ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· součástí dodávky: rukojeť, objímka, rozeta,
instalační jednotka, tlačítko

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

57

Ø 44

108
47

155/155

20

54-82

ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika spotřebičů
· tlačítka Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 26 l/min
· součástí dodávky: rukojeť, objímka, rozeta,
instalační jednotka, tlačítka

01800180
chrom

13593000
13595000

chrom

15763000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

01800180
chrom

Ceník 2014/2015

13593000
13595000

0.9

iClub

VÉ
NO

G 1/2

167

15 5

18 8

57

15 5
46
Ø 44

54 -82
20

77

94

12

66

ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče,
s jednotkou FixFit a držákem
· tlačítka Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· průtok 26 l/min
· zabudovaný držák sprchy
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozetu,
objímku, mísicí jednotku, tlačítka,
zabudovaný FixFit a držák
· vhodný pro všechny ruční sprchy
a sprchové hadice s kónickou matkou

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15765000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 59 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
rozetu, mísicí jednotku

73

Ø 48

155/ 155

20

volitelné doplňky:
· ventil ShowerSelect
pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

73

Ø 48

102

53

20

155/155

chrom

ShowerSelect, termostat Highﬂow
pod omítku pro 1 spotřebič a další
výtok
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 30 l/min
· součástí dodávky: rukojeť, objímka, rozeta,
instalační jednotka, tlačítko

01800180
chrom

15764000

chrom

13593000
13595000

chrom

15761000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil ShowerSelect
pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

0.10

Ceník 2014/2015

15760000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

69 -97

69-97

01800180

01800180
chrom

15764000

chrom

13593000
13595000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

155

155

ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
· současné použití 3 spotřebičů
· průtok: 43 l/min
· součástí dodávky: rozeta, instalační
jednotka, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15764000

Montáž výrobku zdarma

20

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

VÉ
NO

44

111
44

15 5 / 15 5

20

45

vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostat Highflow
pod omítku
· ShowerSelect, termostat Highflow
pod omítku s uzavíracím ventilem

chrom

15760000

chrom

15761000

chrom
ShowerSelect, mísicí baterie
pod omítku
pro 1 spotřebič
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí
jednotku
· způsob instalace: základní těleso
· průtok 22 l/min
· keramická kartuše pro ovládání teploty,
kartuše start/stop
· nastavitelné omezení teploty

15767000

44

10 8
47

15 5 / 15 5

20

45

13593000
13595000

chrom
ShowerSelect mísicí baterie
pod omítku
pro 2 spotřebiče
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí
jednotku
· způsob instalace: základní těleso
· průtok 22 l/min
· keramická kartuše pro ovládání teploty,
kartuše start/stop
· nastavitelné omezení teploty

15768000

10 6

57

Ø 44

Ø 15 0

44

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

20

54 -82

01800180
chrom

volitelné doplňky:
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

VÉ
NO

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodloužení ShowerSelect
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

VÉ
NO

01800180

ShowerSelect S,
termostatická baterie pod omítku
pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 26 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
rozetu, mísicí jednotku, tlačítko

01800180
chrom

13593000
13595000

chrom

15744000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

01800180
chrom

Ceník 2014/2015

13597000
13595000

0.11

iClub

VÉ
NO
10 6

57

Ø 44

44

Ø 15 0

20

54 -82

ShowerSelect S,
termostatická baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika spotřebičů
· tlačítka Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 26 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
mísicí jednotku, rozetu, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15743000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

VÉ
NO

73

Ø 15 0
Ø 48

20

NOVÉ

73

Ø 15 0
10 0
50
Ø 48

20

NOVÉ

Ceník 2014/2015

13597000
13595000

chrom

15741000

Montáž výrobku zdarma

volitelné doplňky:
· ventil ShowerSelect S
pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

01800180
chrom

15745000

chrom

13597000
13595000

ShowerSelect S termostatická baterie chrom
Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok
· 1 spotřebič
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 30 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
rozetu, mísicí jednotku, tlačítko

15742000

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

68 -96

0.12

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

68 -96

VÉ
NO

ShowerSelect S, termostatická
baterie Highﬂow pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok 59 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
rozetu, mísicí jednotku

01800180

volitelné doplňky:
· ventil ShowerSelect S
pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

Montáž výrobku zdarma

01800180
chrom

15745000

chrom

13597000
13595000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

VÉ
NO

Ø 15 0

Ø 15 0

20

ShowerSelect S,
ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
· 3 spotřebiče
· současné použití několika spotřebičů
· ventil Select
· průtok 43 l/min
· vrchní sada obsahuje: rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15745000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

NOVÉ
NOVÉ

VÉ
NO

44

10 6
44

Ø 15 0

20

45

volitelné doplňky:
· ShowerSelect S, termostatická baterie
Highflow pod omítku
· ShowerSelect S, termostatická baterie
Highflow pod omítku
pro 1 spotřebič
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

01800180
chrom

15741000

chrom

15742000

chrom

13597000
13595000

chrom
ShowerSelect S,
mísící baterie pod omítku
pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí
jednotku
· způsob instalace: základní těleso
· průtok 22 l/min
· keramická kartuše pro ovládání teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty

15747000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

VÉ
NO

44

10 6
44

Ø 15 0

20

45

01800180
chrom

13597000
13595000

chrom
ShowerSelect S,
mísící baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí
jednotku
· způsob instalace: základní těleso
· průtok 22 l/min
· keramická kartuše pro ovládání teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty

15748000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení základního tělesa iBox
universal 25 mm

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

01800180
chrom

Ceník 2014/2015

13597000
13595000

0.13

iClub

RainBrain, vrchní sada

· elektronické řízení sprch s dotykovým
ovládacím panelem pro spouštění až pěti
sprch (např. Raindance Rainmaker se třemi
funkcemi sprchování, ruční sprchou a bočními
sprchami)
· knoflík komfortu pro nastavení teploty
a množství vody
· dotykový panel s velkými, snadno
srozumitelnými symboly
· elektronická regulace teploty
· rozměr přívodů DN20
· nastavitelné omezení horké vody
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nahřívací funkce pro předehřátí vody
· možnost pěti různých uživatelských nastavení
· u sprch funkce pauzy
· ovládání externího osvětlení
· MP3 přehrávač s rozhraním Bluetooth
· instalace na stěnu

chrom
bílá/chrom

15842000
15842400

Montáž výrobku zdarma

15840180

volitelné doplňky:
· sada pro ovládání osvětlení RainBrain

27189000

k instalaci nutné:
· RainBrain, vrchní sada

volitelné doplňky:
· RainBrain, vrchní sada

15840180

Montáž výrobku zdarma

chrom
bílá/chrom

RainBrain, sada pro ovládání
osvětlení
· relé pro ovládání osvětlení
· 7m přívodní kabel
· napojení na síť 230 V / 50 Hz,
max. 500 W

Ceník 2014/2015

Obj. čís.

k instalaci nutné:
· základní těleso RainBrain

RainBrain, základní těleso
· instalační těleso ovládacího pole
· připojovací blok se zabudovaným
předřazeným uzavíráním a filtry nečistot
u napojení přívodů G ¾ s teplou
a studenou vodou
· s přípoji 5× G ¾ pro sprchy
a rychlospojkami pro montáž instalační
krabice
· 7m PE instalační trubky Ø 25 mm pro kabel
propojující ovládací panel a instalační
krabici
· 7m PE instalační trubky Ø 20 mm pro audio
kabel
· instalace s odhlučněním

0.14

Povrchová
úprava

15842000
15842400
27189000

Montáž výrobku zdarma
chrom
bílá/chrom

15842000
15842400

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava

chrom
27437000
PuraVida 400 Air 1jet,
bílá/chrom
27437400
horní sprcha
se sprchovým ramenem 390 mm
· velikost sprchové hlavice: 390 × 260 mm
· vyložení sprchového ramena: 390 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
21 l/min
· dvě varianty povrchové úpravy sprchového
dílu: chrom nebo bílá
· materiál desky vodních paprsků: kov
Montáž výrobku zdarma
· způsob instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15

5°

5°

NOVÉ
5°

5°

Obj. čís.

úsporná verze EcoSmart:
· PuraVida 400 Air 1jet, horní sprcha
se sprchovým ramenem 390 mm
EcoSmart 9 l/ min
vhodné doplňky:
· termostat pod omítku s uzavíracím
a přepínacím ventilem (2 spotřebiče)

chrom
bílá/chrom

26602000
26602400

chrom
bílá/chrom

15771000
15771400

15805000
Dvouotvorová elektronická kuchyňská chrom
vzhled nerezu
15805800
baterie, s připojením na síť 230 V
· otočný výtok 120°
· libovolné umístění elektronického ovladače
· elektronická regulace teploty vody
· elektronická regulace průtoku vody
· rychlá volba teploty:
1× stisknout ovladač = studená voda,
2× stisknout ovladač = smíšená vody
3× stisknout ovladač = teplá voda
· plynulá volba teploty otáčením ovladače
Montáž výrobku zdarma
· barevná světelná dioda pro zobrazení
teploty
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· volba množství vody stiskáváním
a otáčením ovladače
· možnost uložení uživatelského nastavení
· instalační krabice s elektronickým řízením
teploty a průtoku vody
· normální proud
· připojení G ⅜
· rozměr přívodů DN15
· varianta se vzhledem nerezu,
s kartáčovaným tělesem a leštěným vrchem
· není vhodná pro průtokové ohřívače

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2014/2015

0.15

iClub

Povrchová
úprava
Raindance E 420 Air 2jet Showerpipe chrom
· horní sprcha Raindance E 420 Air
· velikost sprchové hlavice: 420 × 240 mm
· druh proudu: RainAir, přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
20 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· vyložení sprchového ramena: 380 mm
· s rozměrnou poličkou
· Povrchová úprava poličky: bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm

Obj. čís.
27149000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu PuraVida 120 Air 1jet
(# 28558XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· podložku pod nástěnnou tyč pro Raindance
E Showerpipe (# 95573000)

matný chrom
27008000
Raindance Lift 180 2jet, sprchový
bílá/chrom
27008400
panel na stěnu
· horní sprcha Raindance S 180 Air
· velikost sprchové hlavice: 180 mm
· vyložení sprchového ramena: 420 mm
· nastavení výšky: 200 mm
· druh proudu (horní sprcha): RainAir, široký
přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
14 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
Montáž výrobku zdarma
17 l/min
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· tepelně izolované vedení vody
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· závit přívodů G ½
· umístění: stěna
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů: DN15

420
260

69
116

12 3

200

13 6

obsahuje:
· držák sprchy Porter'S (# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· tyčovou ruční sprchu PuraVida 120 Air 1jet,
DN15 (# 28558XXX)

NOVÉ

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Lift 180 2jet, sprchový panel
na stěnu EcoSmart 9 l/ min
volitelné doplňky:
· sada pro rohovou montáž sprchového
panelu Raindance Lift 180 2jet

0.16
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bílá/chrom

27003400

27999000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Raindance S, sprchový panel
na stěnu, DN15
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· tepelně izolované vedení vody
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· závit přívodů G ½
· umístění: stěna
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů: DN15

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

27005000

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 0.0

obsahuje:
· ruční sprchu Raindance S 150 Air 3jet
(# 28519XXX)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)

27999000

Sada pro rohovou montáž
sprchového panelu
Raindance Lift 180 2jet

Montáž výrobku zdarma

1570
242

157

375

274
490

5
17

c
25 a.
7

290

Ø 180

2170

1418

1458

180

chrom
Sprchový panel Pharo Lift 2 M 20,
nástěnná i rohová verze, bez osvětlení,
ruční ovládání
· horní sprcha Raindance S 180 Air
· velikost sprchové hlavice: 180 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· nastavení výšky: 200 mm
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· tepelně izolované vedení vody
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
· závit přívodů G ½
· umístění: stěna
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů: DN15

26871000

Montáž výrobku zdarma

Ø 180

Sprchový panel Pharo Lift 2,
sada pro rohovou montáž

matný chrom

26215000

Montáž výrobku zdarma
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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iClub

Povrchová
úprava
Raindance Rainmaker 680 × 460 mm chrom
Air 3jet, horní sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 680 × 460 mm
· druh proudu: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20 l/min
· průtok při proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok při proudu RainAir XXL
(při 0,3 MPa): 24 l/min
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy
· změna druhu proudu: nastavení
ventilu/přepínače
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem,
na základní těleso
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
· se zabudovaným osvětlením
· napájení: 230 V / 50 Hz
· osvětlovací těleso: halogenové reflektorové
žárovky 4 × 20 W na malé napětí včetně
síťového adaptéru 80 VA
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker 680 × 460 mm Air
3jet, horní sprcha bez osvětlení

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu Raindance
Rainmaker 680 × 460 mm Air 3jet
vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostat Highflow pod
omítku pro 1 spotřebič a další výtok
· ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

28418000

Montáž výrobku zdarma

28417000

28414180

chrom

15761000

chrom

15764000
28414180

Základní těleso pro horní sprchu
Raindance Rainmaker 680 × 460 mm
Air 3jet
vhodné doplňky:
· Raindance Rainmaker 680 × 460 mm Air
3jet, horní sprcha s osvětlením
· Raindance Rainmaker 680 × 460 mm Air
3jet, horní sprcha bez osvětlení

Obj. čís.

chrom

28418000

chrom

28417000

Montáž výrobku zdarma

0.18
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Povrchová
úprava
Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air chrom
3jet, horní sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 600 mm
· druh proudu: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20 l/min
· průtok při proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok při proudu RainAir XXL
(při 0,3 MPa): 24 l/min
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se
musí provádět prostřednictvím 3 ventilů
nebo přepínačem se 3 výstupy, změna
druhu proudu: nastavení ventilu/přepínače
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem,
na základní těleso
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
· se zabudovaným osvětlením
· napájení: 230 V / 50 Hz
· osvětlovací těleso: halogenové reflektorové
žárovky 4 × 20 W na malé napětí včetně
síťového adaptéru 80 VA
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení

26117000

Montáž výrobku zdarma

chrom

26115000

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu Raindance
Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet
vhodné doplňky:
· uzavírací a přepínací ventil iControl S
pod omítku
· Ecostat S, termostat Highflow 59 l/min
pod omítku
Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air
3jet horní sprcha s osvětlením, sada
· velikost sprchové hlavice: 600 mm
· způsob instalace: do roviny se stropem

28412180

chrom

15955000

chrom

15715000

chrom

28404000

obsahuje:
· Ecostat S, termostat Highflow 59 l/min
pod omítku (# 15715000)
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprchu s osvětlením (# 26117000)
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení, sada

Montáž výrobku zdarma
chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu Raindance
Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Obj. čís.

28403000

28412180
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iClub

Povrchová
úprava

28412180

Základní těleso pro horní sprchu
Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air
3jet

260

vhodné doplňky:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha s osvětlením
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha s osvětlením, sada
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení, sada

260

Montáž výrobku zdarma
chrom

26117000

chrom

26115000

chrom

28404000

chrom

28403000

Horní sprcha Raindance 260 × 260 mm chrom
Air 1jet
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15
· při čištění lze desku vodních paprsků sejmout

26472000

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Air 1jet, horní sprcha
260 × 260 mm EcoSmart

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu 260 × 260 mm
Raindance Rainmaker Air 1jet
vhodné doplňky:
· termostatická baterie ShowerSelect
pod omítku pro 2 spotřebiče

60 - 95

vhodné doplňky:
· horní sprcha Raindance 260 × 260 mm
Air 1jet
· horní sprcha Raindance 260 × 260 mm
Air 1jet EcoSmart 9 l/min

26481000

chrom

15763000

26471180

Montáž výrobku zdarma
chrom

26472000

chrom

26481000

24 4

18 6

G 1/2

Montáž výrobku zdarma

26471180

Základní těleso pro horní sprchu
260 × 260 mm Raindance Rainmaker
Air 1jet

18 6

Obj. čís.

24 4
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
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Povrchová
úprava

Obj. čís.

28411000
Raindance Rainfall 240 Air 3jet, horní chrom
bílá/chrom
28411400
sprcha
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· druh proudu: RainAir, WhirlAir, široký
přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
· průtok při masážním proudu (při 0,3 MPa):
16 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
28 l/min
Montáž výrobku zdarma
· změna druhu proudu: nastavení
ventilu/přepínače
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Rainfall 240 Air 3jet,
horní sprcha EcoSmart 9 l/ min

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostat Highflow pod
omítku pro 1 spotřebič a další výtok
· ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

28400000

01800180
chrom

15761000

chrom

15764000

28410000
Raindance Rainfall 240 Air 3jet, horní chrom
bílá/chrom
28410400
sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· druh proudu: RainAir, WhirlAir, široký
přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
· průtok při proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
28 l/min
Montáž výrobku zdarma
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy
· dvě varianty povrchové úpravy sprchového
dílu: chrom nebo bílá
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
· základní těleso pro Raindance Rainfall 240
Air 3jet s osvětlením
vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostat Highflow pod
omítku pro 1 spotřebič a další výtok
· ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

15947180

chrom

15761000

chrom

15764000
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Povrchová
úprava

Obj. čís.

28433000
Raindance Rainfall 180 Air 2jet, horní chrom
bílá/chrom
28433400
sprcha
· velikost sprchové hlavice: 180 mm
· druh proudu: RainAir, široký přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
24 l/min
· povrch sprchového dílu má dvě varianty:
chromová nebo bílá
· materiál desky vodních paprsků: kov
Montáž výrobku zdarma
· způsob instalace: montáž na stěnu
– pro instalaci na těleso iBox
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostatická baterie
Highflow pod omítku
· ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

14

0.22

chrom

15760000

chrom

15764000

chrom
Raindance E 420 Air 1jet,
horní sprcha
se sprchovým ramenem 385 mm
· velikost sprchové hlavice: 430 × 220 mm
· vyložení sprchového ramena: 380 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
19 l/min
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: na stěnu
· rozměr přívodů: DN15

27372000

vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče

485

Ceník 2014/2015

01800180

chrom

Montáž výrobku zdarma
15763000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Povrchová
úprava

14
4 4 9 - 47 7

chrom
Raindance E 420 Air 2jet,
horní sprcha
se sprchovým ramenem 385 mm
· velikost sprchové hlavice: 430 × 220 mm
· vyložení sprchového ramena: 380 mm
· druh proudu: RainAir, široký přívalový proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok při proudu Mix (při 0,3 MPa): 33 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
23 l/min
· změna druhu proudu: nastavení
ventilu/přepínače
· kompletně chromovaná deska vodních paprsků
· materiál desky vodních paprsků: kov
· způsob instalace: montáž na stěnu – pro
instalaci na těleso iBox
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15

27373000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ShowerSelect, termostatická baterie
Highflow pod omítku
· ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

Umyvadlová baterie
se dvěma ovládacími prvky,
montáž na stěnu
· výtok 187 mm
· sprchový proud
· nastavitelný tvarovač proudu
· průtok: 3,5 l/min
· funkce Booster pro průtok: 5 l/min
· keramická kartuše pro regulaci teploty,
keramický ventil pro regulaci průtoku
· samostatná regulace teploty a průtoku
· nastavitelné omezení teploty
· s tepelně izolovaným vedením vody
· neuzavíratelný odtokový ventil s mřížkou
· vhodná pro průtokové ohřívače vody
· rozměr přívodů DN15

Obj. čís.

01800180
chrom

15760000

chrom

15764000

chrom

12015000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso
· těsnicí manžeta

10902180
96660000

vhodné doplňky:
· prodloužení 28 mm pro umyvadlovou
baterii Axor Starck Organic na stěnu

12918000

Základní těleso

10902180

k instalaci nutné:
· těsnicí manžeta

96660000

vhodné doplňky:
· prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii
Axor Starck Organic na stěnu
· prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy
· prodloužení 28 mm pro pákovou umyvadlovou
baterii Axor Urquiola na stěnu

12918000
10980000
11980000
Montáž výrobku zdarma

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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13 9

78
Ø 24

G 1/2

12 0 / 12 0

60

Jednotka s držákem Porter 12 x 12
· obsahuje: kovovou rozetu
· zabudovaná funkce držáku
· se zpětným ventilem
· při přímém propojení (odstup 10 mm)
se pro dokonalé ovládání doporučuje
instalace pouze v horizontální poloze

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

12626000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· sprchovou hadici s kovovým efektem
1,25 m (# 28282000)
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)

53

1, 2 5 m

120

VÉ
NO

41
32

60

60

80

360

80

80

42

60

67

44
55

21
72-109

Vrchní sada termostatického modulu chrom
pod omítku 36 x 12
· 3 spotřebiče
· současné použití několika výstupů
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeti, objímku, kovovou rozetu
· zpětný ventil
· materiál: kov
· rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:
· základní těleso termostatického modulu
pod omítku 36 x 12
vhodné doplňky:
· prodlužovací rozeta
· prodloužení 25 mm

Montáž výrobku zdarma

chrom

10751000

chrom

12717000

chrom

12712000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso pro termostat pod omítku
12 × 12
vhodné doplňky:
· prodloužení

0.24
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12790000
96370000
10750180

Základní těleso termostatického
modulu pod omítku 36 x 12
· současné použití 3 výstupů
· průtok při volném výtoku: 59 l/min
· ventily s vřeteny
· přívod zleva nebo zprava
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů: DN20

Highﬂow termostat pod omítku
12 × 12
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 59 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
kovovou rozetu, mísicí jednotku,
termostatickou kartuši
· s odhlučněním
· materiál: kovový

Montáž výrobku zdarma

10750180

chrom

k instalaci nutné:
· vrchní sada termostatického modulu
pod omítku 36 x 12
NOVÉ · vrchní sada termostatického modulu
pod omítku 36 x 12

12717000

10754180

chrom

12790000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Povrchová
úprava

10754180

Základní těleso pro termostat
pod omítku 12 × 12
· průtok při volném výtoku: 59 l/min
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů DN20
vhodné doplňky:
· Highflow termostat pod omítku 12 × 12
· vrchní sada modulu termostatu 12 × 12
DN20
NOVÉ · Vrchní sada termostatického modulu 12 x 12

Vrchní sada uzavíracího ventilu pod
omítku 12 × 12
· typ připojení: DN15/DN20
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· při instalaci ve volném uspořádání lze
použít také základní tělesa # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180

Montáž výrobku zdarma

chrom
chrom

12712000
10755000

chrom

36702000

chrom

12771000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku
· základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN15
· základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, keramika, DN15
· základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN20

10971180
15973180
15974180
15970180

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

Základní těleso uzavíracího
ventilu
· průtok při volném výtoku: 55 l/min
· vhodné pro všechny vrchní sady
uzavíracích ventilů
· napojení zleva i zprava
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů DN15

96370000

10971180

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm
Základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku 80 l/min, vřeteno
· typ připojení: DN15
· vhodné pro všechny vrchní sady
uzavíracích ventilů
· průtok: 80 l/min
· rozměr přívodů DN15

96370000
15973180

Montáž výrobku zdarma

alternativní produkty:
· základní těleso 130 l/ min uzavíracího
ventilu pod omítku, vřeteno, DN20
· základní těleso 40 l/ min uzavíracího
ventilu pod omítku, keramika, DN15

15970180
15974180

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Obj. čís.

96370000

Ceník 2014/2015

0.25

iClub

Trio/Quattro, uzavírací a přepínací
ventil pod omítku 12 x 12
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

12731000

k instalaci nutné:
· základní těleso Trio DN20
· základní těleso Quattro DN20

15981180
15930180

Montáž výrobku zdarma

10 4
76
60

28

G ¾

27
82

G ¾

60

27
54

96
27

Ø59

G ¾

96

min.
max.

54
27

28

G¾

G¾

27

Ø 59

96

min.
max.

54

ACHTUNG
Bei Frostgefahr Rohrleitung entleeren!
ATTENTION
En cas de danger de gel videz les tuyauteries!
ATTENTION
In the event of frost hazard drain the pipes!
ATTENZION
In caso di pericolo di gelo, svuotare i tubi!

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

90

G¾

15981180

Základní těleso pro Trio, uzavírací
a přepínací ventil pod omítku
· obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
· 2 výstupy
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· vhodné pro všechny vrchní sady Trio
· průtok: 65 l/min
· rozměr přívodů DN20

96370000

15930180

Základní těleso pro Quattro,
čtyřcestný přepínač pod omítku
· obsahuje: keramickou kartuši, těsnění
· 3 výstupy
· současně mohou být v provozu 2 spotřebiče
· vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
· průtok: 65 l/min
· rozměr přívodů DN20

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

96370000

Sprchový sloup s termostatem
a horní sprchou 1jet
· velikost sprchové hlavice 240 mm
· horní sprcha Raindance E 240 Air 1jet
· průtok horní sprchy: 15 l/min
· termostatická kartuše
· výstupy ovládané pomocí rukojeti
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· omezení teplé vody
· průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
· rozměr přívodů DN15

chrom

11901000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
· základní těleso
· těsnicí manžeta

10902180
96660000

vhodné doplňky:
· miska na mýdlo
· prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy

0.26

Ceník 2014/2015

chrom

10915000
10980000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

ShowerSelect, termostatická baterie
Highﬂow pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 59 l/ min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
kovovou rozetu, mísicí jednotku
· materiál: kov

170
Ø 49

Ø 48

20

VÉ
NO

66 - 94

170

volitelné doplňky:
· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta
NOVÉ · ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

Ø 48

20

170
Ø 49

Obj. čís.

chrom

36711000
k dispozici od února 2015

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

170

VÉ
NO

Povrchová
úprava

66 - 94

170

170

01800180
13595000
96615000
98860000
36773000

chrom
chrom

ShowerSelect, termostatická baterie chrom
Highﬂow pod omítku pro 1 spotřebič
a další výtok
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok horním výtokem: 33 l/min
· průtok dolním výtokem: 26 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítko
· materiál: kov

36706000

k dispozici od února 2015

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
volitelné doplňky:
· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta
NOVÉ · ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče

170

20

170

VÉ
NO

ShowerSelect, ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
· 3 spotřebiče
· současné použití několika spotřebičů
· průtok: 43 l/min
· vrchní sada obsahuje: kovovou rozetu,
mísicí jednotku, tlačítka
· materiál: kov

01800180

chrom
chrom

13595000
96615000
98860000
36773000

chrom

36773000

k dispozici od února 2015
Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

01800180

volitelné doplňky:
· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta
chrom
chrom
NOVÉ · ShowerSelect, termostatická baterie
Highflow pod omítku
NOVÉ · ShowerSelect, termostatická baterie Highflow chrom
pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2014/2015

13595000
96615000
98860000
36711000
36706000

0.27

iClub

ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
· materiál: kov

20

Ø 49

Ø 48

170

VÉ
NO

57 - 85

170

170

Ø 48

170
Ø 49
57 - 85

170

170

Obj. čís.

chrom

36705000

k dispozici od února 2015

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

01800180

volitelné doplňky:
· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta

chrom

13595000
96615000
98860000

chrome

36707000

ShowerSelect, termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika spotřebičů
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
2 spotřebičů
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· vrchní sada obsahuje: rukojeť, objímku,
kovovou rozetu, mísicí jednotku, tlačítka
· materiál: kov

20

VÉ
NO

Povrchová
úprava

k dispozici od února 2015

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

01800180

volitelné doplňky:
· prodloužení 25 mm pro iBox universal
· sada montážních lišt pro iBox universal
· prodlužovací rozeta

13595000
96615000
98860000

chrom

chrom
Waterwall
· velikost horní sprchy: 240 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu (horní sprcha): RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
15 l/min
· chromovaný povrch horní sprchy
· 6 nastavitelných bočních sprch
· druh proudu (ruční sprcha): normální proud
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· 3 uzavírací ventily
· rozteč středů: 150 mm
· závit přívodů G ½
· umístění: stěna
· typ instalace: na stěnu
· minimální tlak vody: 0,2 MPa
· rozměr přívodů DN15

10920000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· talířovou horní sprchu 1jet 240 mm
(# 28494XXX)
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)

0.28

Ceník 2014/2015

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Sprchový sloup s termostatem
a talířovou horní sprchou 1jet
240 mm
· velikost sprchové hlavice 240 mm
· horní sprcha Axor Starck
· průtok horní sprchy: 13,6 l/min
· termostatická kartuše
· výstupy ovládané pomocí rukojeti
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· omezení teplé vody
· průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
· minimální tlak: 0,15 MPa
· není vhodný pro průtokové ohřívače vody
· rozměr přívodů DN15

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

10912000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici s kovovým efektem
1,25 m (# 28282000)
k instalaci nutné:
· základní těleso
vhodné doplňky:
· miska na mýdlo
· těsnicí manžeta
· prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy

Sprchový sloup s termostatem
a horní sprchou 1jet
· velikost sprchové hlavice 35 mm
· horní sprcha Axor Starck
· průtok horní sprchy: 15 l/min
· termostatická kartuše
· výstupy ovládané pomocí rukojeti
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· omezení teplé vody
· průtok ruční sprchy: 13,4 l/min
· minimální tlak: 0,15 MPa
· není vhodný pro průtokové ohřívače vody
· rozměr přívodů DN15

10902180
chrom

10915000
96660000
10980000

chrom

10910000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici s kovovým efektem 1,25 m
(# 28282000)
k instalaci nutné:
· základní těleso
vhodné doplňky:
· miska na mýdlo
· těsnicí manžeta
· prodloužení 28 mm pro sprchové sloupy

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

10902180
chrom

Ceník 2014/2015

10915000
96660000
10980000

0.29

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.

alpská bílá
19943000
Umyvadlo k zabudování
866 × 530 mm, 2 poličky
· vestavěné umyvadlo
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
Montáž výrobku zdarma
· možné kombinace s bateriemi Axor
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

chrom

19994000
50001000

alpská bílá
19944000
Umyvadlo 866 × 553 mm, 2 poličky
· montáž ke stěně
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
· možné kombinace s bateriemi Axor
Montáž výrobku zdarma
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

chrom

19994000
50001000

alpská bílá
19941000
Umyvadlo k zabudování
666 × 480 mm, 2 poličky
· vestavěné umyvadlo
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
Montáž výrobku zdarma
· možné kombinace s bateriemi Axor
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

chrom

19994000
50001000

alpská bílá
19942000
Umyvadlo 666 × 503 mm, 2 poličky
· montáž ke stěně
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
· možné kombinace s bateriemi Axor
Montáž výrobku zdarma
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

0.30

Ceník 2014/2015

chrom

19994000
50001000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.

alpská bílá
19945000
Umyvadlo k zabudování
866 × 466 mm, 1 polička
· vestavěné umyvadlo
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
Montáž výrobku zdarma
· možné kombinace s bateriemi Axor
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

chrom

19994000
50001000

alpská bílá
19946000
Umyvadlo 866 × 503 mm, 1 polička
· montáž ke stěně
· jen v kombinaci s umyvadlovými
armaturami bez táhla
· minerální kompozit s povrchem gelcoat
· při montáži vezměte v úvahu šablonu
pro vrtání
· včetně sady příslušenství se všemi
potřebnými komponentami: prodlužovací
hadice, šrouby, matky a kabelové úchyty
· možné kombinace s bateriemi Axor
Montáž výrobku zdarma
Bouroullec: viz strana 25.2
· doporučená vrtací souprava: viz strana 25.9
vhodné doplňky:
· vrtací souprava
· odtokový ventil

chrom

19994000
50001000

alpská bílá
19955000
Vana pro zabudování
· vestavěná vana
· výška náplně: cca 380 mm
· množství náplně: cca 192 l
(1 osoba s hmotností 70 kg)
· hmotnost s vodou (1 osoba s hmotností
70 kg): cca 227 kg
· hmotnost bez vody: 37 kg
· hmotnost včetně balení: 123 kg
· maximální vzdálenost od stěny: 10 cm
· včetně nosného rámu
Montáž výrobku zdarma
· materiál: akrylát
· velikost balení cca 2060 × 1030 × 980 mm
vhodné doplňky:
· základní těleso Exafill S s vanovým
výtokem, s odtokovou a přepadovou
soupravou pro zvláštní vany
· Exafill S, vrchní sada
· základní těleso Flexaplus s vanovým
výtokem, s odtokovou a přepadovou
soupravou pro zvláštní vany
· Flexaplus S, vrchní sada

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

58116180
chrom

58117000
58141180

chrom

58186000

Ceník 2014/2015

0.31

iClub

150 ±10

540
425

26

12
Ø 80

26°

45

°

Ø 80

7

Ø 240

1140

1065
G 1/2

1250

Ø 22

90

Sprchová souprava Showerpipe
s termostatem
· horní sprcha Axor Starck 240
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
18 l/min
· materiál sprchy: kov
· vyložení sprchového ramena: 430 mm
· otočné sprchové rameno
· termostat Axor Bouroullec
· materiál: minerální odlitek s povrchem
gelcoat
· s rozměrnou poličkou
· povrchová úprava poličky: bílá
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm

Povrchová
úprava

Obj. čís.

bílá/chrom

19670400

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici Isiflex 1,60 m
(# 28276XXX)
· talířovou horní sprchu 1jet 240 mm
(# 28494XXX)

120

12

Ø 38
35

60

VÉ
NO

Ø 49

130

380

Ø 38
70

130

76

60

k instalaci nutné:
· základní těleso pro termostatický modul
NOVÉ pod omítku 38 x 12 pro 2 spotřebiče

100
65
48

G 3/4

70

G3/4
Ø 41

G3/4
60

217

min.
max.

130
153

Ø 88

70

max.

min.

362
350
G 3/4

G 1/2

0.32
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G3/4

132
107
79
G 1/2

Ø 59

VÉ
NO

Vrchní sada termostatického modulu chrom
38 x 12 pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití více výtoků
· současné použití 2 spotřebičů
· kombinace termostatu Highflow
s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem
Duo pro ovládání 2 spotřebičů
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· materiál: kov
· rozměr přívodů: DN20

48
80
95

k instalaci nutné:

38 x 12 pro 2 spotřebiče

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

36701180

36701180

Základní těleso pro termostatický
modul pod omítku 38 x 12 pro
2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití 2 spotřebičů
· průtok při volném výtoku: 59 l/min
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů: DN20

NOVÉ · vrchní sada termostatického modulu

36703000

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

chrom

36703000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava
120

12

120
0

Ø 38
35

60

VÉ
NO

60

120

Ø 49

130

380
120

Ø 38
70

130

76

Vrchní sada termostatického modulu chrom
pro 3 spotřebiče
se 3 rozetami 12 x 12
· 3 spotřebiče
· současné použití více výtoků
· současné použití 2 spotřebičů
· kombinace termostatu Highflow
s uzavíracím ventilem a přepínacím ventilem
Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· materiál: kov
· rozměr přívodů: DN20

Obj. čís.
36704000

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· vrchní sadu termostatického modulu 12 x 12
(# 36702000)
· vrchní sadu Trio/Quattro 12 x 12
(# 36772000)
· vrchní sadu uzavíracího ventilu 12 x 12
(# 36771000)
k instalaci nutné:
· základní těleso pro termostatický modul
pod omítku pro 3 spotřebiče s rozetami
12 x 12
132
107
79

G3/4

100
65
48

G 1/2

G3/4
60
130
153

Ø 88

70

max.

min.

362
350

Ø 41

max.

217

min.

G3/4

70

Ø 59

G 3/4

48
80
95

G 3/4

VÉ
NO

k instalaci nutné:

Ø48

120/120
Ø49
57-85

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

chrom

36704000

Vrchní sada termostatického modulu chrom
12 x 12
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 59 l/ min
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
· zpětný ventil
· materiál: kov
· rozměr přívodů: DN20

36702000

3 spotřebiče se 3 rozetami 12 x 12

12

36708180

Základní těleso pro termostatický
modul pod omítku pro 3 spotřebiče
s rozetami 12 x 12
· 3 spotřebiče
· současné použití 2 spotřebičů
· průtok při volném výtoku: 59 l/min
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů: DN20

NOVÉ · Vrchní sada termostatického modulu pro

G 1/2

36708180

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso pro termostat pod omítku
12 × 12

10754180

vhodné doplňky:
· prodloužení pro termostatický modul
pod omítku

10790000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2014/2015

0.33

iClub

Povrchová
úprava

VÉ
NO

70

120/120
Ø 38

12

76

Vrchní sada uzavíracího ventilu 12 x 12 chrom
· způsob připojení: základní těleso
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· při instalaci s volným umístěním lze
použít i základní těleso # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180
· při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 36703000 nebo
# 36704000, musí se použít základní
těleso # 10971180
· při instalaci s přímým propojením (odstup
· 10 mm) s položkami # 36702000 a
# 36772000, musí se použít vrchní sada
modulu termostatu pro 3 spotřebiče
se 3 rozetami 12 x 12 # 36704000
a základní těleso # 36708180
k instalaci nutné:
· základní těleso pro uzavírací ventil
pod omítku
· základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN15
· základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, keramika, DN15
· základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN20
vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

VÉ
NO

35

120/120
Ø 38

12

76

chrom
Vrchní sada Trio/Quattro 12 x 12
· 3 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s položkami
# 36702000 a # 36771000, použijte,
prosím, vrchní sadu modulu termostatu
pro 3 spotřebiče se 3 rozetami 12x12
# 36704000 a základní těleso
# 36708180
· 3 spotřebiče: při instalaci s volným
umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí
použít základní těleso # 15930180
· 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s položkou
# 36702000, se musí použít základní
těleso # 36770180
· 2 spotřebiče: při instalaci s volným
umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí
použít základní těleso # 15981180
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· 3 spotřebiče
· současné použití 2 spotřebičů
· rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:

· základní těleso pro uzavírací a přepínací
ventil Trio pod omítku
· základní těleso pro čtyřcestný přepínací
ventil Quattro pod omítku

Ceník 2014/2015

36771000

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

10971180
15973180
15970180
15974180

96370000

těleso pro uzavírací a přepínací
NOVÉ · základní
ventil Trio 12 x 12 pod omítku

0.34

Obj. čís.

36772000

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

36770180
15981180
15930180

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

132
107
79
G 1/2
100
65
48

40
G3/4
90

11

min.

141
130

Ø 59

18

max.

G 3/4

25
87
G3/4

VÉ
NO

Povrchová
úprava

G1/2

36770180

Základní těleso pro uzavírací a
přepínací ventil Trio 12 x 12 pod
omítku
· 2 spotřebiče
· 1 vstup/ 2 výstupy
· současné použití 2 spotřebičů
· závit přívodů: G ¾
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů: DN20
k instalaci nutné:

NOVÉ · vrchní sada Trio/Quattro 12 x 12

· uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro
pod omítku 12 x 12
· uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro
pod omítku 12 x 12

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

chrom
chrom

36772000
10932000

chrom

12731000

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

VÉ
NO
26

120

4°

120

4°
G1/2

80

29

96370000

chrom
Sprchový modul pod omítku 12 x 12
· boční sprcha o velikosti 120 mm
· úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti
poloh
· použitelný jako horní sprcha, zádová
sprcha nebo boční sprcha
· druh proudu: normální proud
· průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa):
5,3 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· závit přívodů: G ½
· při instalaci s přímým propojením (odstup
· 10 mm) s položkami # 10755000,
# 10751000, # 10651000, # 10972000,
# 40871000, # 40872000, # 40873000
nebo # 40874000, se doporučuje použití
· základního tělesa # 28486180
· při instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½
· při montáži v podobě horní sprchy s více
spojenými prvky se doporučuje použít
montážní pomůcku # 28470180
· rozměr přívodů: DN15

36822000

k dispozici od listopadu 2014

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· základní těleso pro sprchový modul
pod omítku 12 x 12
· montážní pomůcka

28486180
28470180

28486180

Základní těleso pro sprchový modul
pod omítku 12 x 12
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· montáž s protihlukovou izolací
k instalaci nutné:
· sprchový modul pod omítku 12 x 12
· sprchový modul pod omítku 12 x 12

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Obj. čís.

Montáž výrobku zdarma
chrom
chrom

Ceník 2014/2015

28491000
36822000

0.35

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.
28470180

Montážní pomůcka
· montážní pomůcka k přesnému dodržení
měr montáže horní sprchy v podobě
propojení více modulů
· obsahuje: montážní šroub
· montáž s protihlukovou izolací
· rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
nerezová ocel
10623800
ShowerHeaven 970 × 970 mm 3jet,
horní sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 970 × 970 mm
· druh proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,6 l/min
· průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa):
33,3 l/min
· průtok při laminárním proudu: 15,6 l/min
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
Montáž výrobku zdarma
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat
samostatně nebo v kombinacích
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
· povrch sprchového kotouče: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
· způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
· rozměr přívodů DN20
· se zabudovaným osvětlením
· osvětlení: halogenové reflektorové žárovky
4 × 20 W na malé napětí včetně síťového
adaptéru 80 VA
· není vhodný pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
· ShowerHeaven 970 × 970 mm
bez osvětlení
vhodné doplňky:
· vrchní sada modulu termostatu 36 × 12

0.36

Ceník 2014/2015

nerezová ocel

10621800

chrom

10751000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.

nerezová ocel
10627800
ShowerHeaven 720 × 720 mm 3jet,
horní sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 720 × 720 mm
· druh proudu: RainAir, normální proud,
laminární proud
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20,5 l/min
· průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa):
36,8 l/min
· průtok při laminárním proudu: 15,9 l/min
· řízení 3 oblastí vodních paprsků se musí
Montáž výrobku zdarma
provádět prostřednictvím 3 ventilů nebo
přepínačem se 3 výstupy, lze zapínat
samostatně nebo v kombinacích
· oblasti vodních paprsků: Bodyzone – vnější
oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní
oblast stropní sprchy s funkcí AirPower,
laminární proud – s Ø 17 mm
· povrch sprchového kotouče: leštěná
nerezová ocel
· rám: kartáčovaná nerezová ocel
· způsob instalace: montáž do roviny se
stropem nebo ke stropu
· rozměr přívodů DN20
· se zabudovaným osvětlením
· osvětlení: halogenové reflektorové žárovky
4 × 20 W na malé napětí včetně síťového
adaptéru 80 VA
· není vhodný pro průtokové ohřívače vody
alternativní produkty:
· ShowerHeaven 720 × 720 mm
bez osvětlení
vhodné doplňky:
· vrchní sada modulu termostatu 36 × 12

240

240

nerezová ocel

10625800

chrom

10751000

24 × 24 1jet, horní sprcha
· velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
· průtok lze zvětšit na 25 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· způsob instalace: montáž na strop
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

24 × 24 1jet, horní sprcha
s napojením od stropu
· velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
· průtok lze zvětšit na 25 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 103 mm
· způsob instalace: montáž na strop
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· není vhodná pro průtokové ohřívače vody

chrom

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

10924000

Montáž výrobku zdarma

10929000

Montáž výrobku zdarma

Ceník 2014/2015

0.37








iClub

24 × 24 1jet, horní sprcha
se sprchovým ramenem
· velikost sprchové hlavice: 240 × 240 mm
· vyložení sprchového ramena: kovové
sprchové rameno 411 – 458 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
12 l/min
· průtok lze zvětšit na 25 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· typ instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· není vhodná pro průtokové ohřívače vody

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

10925000

k instalaci nutné:
· základní těleso horní sprchy 24 × 24 cm
Základní těleso horní sprchy
24 × 24 1jet se sprchovým ramenem
· při instalaci s napojením na díly
# 40871000, # 40872000,
# 40873000, # 40874000
je nezbytná montážní deska # 10973180
· montáž s protihlukovou izolací

Montáž výrobku zdarma

10921180
10921180

Montáž výrobku zdarma
chrom
Sprchový modul pod omítku,
vrchní sada 12 × 12
· boční sprcha o velikosti 120 mm
· úhel vodních paprsků nastavitelný do pěti
poloh
· použitelný jako horní sprcha, zádová
sprcha nebo boční sprcha
· druh proudu: normální proud
· průtok při normálním proudu (při 0,3 MPa):
5 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· závit přívodů G ½
· při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 10755000,
# 10751000, # 10651000, # 10972000,
# 40871000, # 40872000,# 40873000
nebo # 40874000 se doporučuje použití
základního tělesa # 28486180, při
instalaci s volným umístěním je možné
připojení přes vnitřní závit G ½, při montáži
v podobě horní sprchy s více spojenými
prvky se doporučuje použít montážní
pomůcku # 28470180
· rozměr přívodů DN15
vhodné doplňky:
· montážní pomůcka
· základní těleso pro sprchový modul
12 × 12 cm

0.38
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28491000

Montáž výrobku zdarma

28470180
28486180

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava
chrom
Vrchní sada termostatického
modulu pod omítku 36 x 12
· 3 spotřebiče
· současně použití několika výstupů
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeti, objímku, kovovou rozetu
· zpětný ventil
· materiál: kov
· rozměr přívodů DN20

10751000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso termostatického modulu

10750180

vhodné doplňky:
· prodloužení pro termostatický modul
pod omítku
· prodloužení 25 mm
Vrchní sada termostatu pod omítku
12 × 12
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 59 l/min
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· zpětný ventil
· materiál: kovový
· rozměr přívodů DN20

10790000
96370000
chrom

10755000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso pro termostat pod omítku
12 × 12
· prodloužení pro termostatický modul

42

Ø 35

64

120

120

20

10754180
10790000

chrom
Vrchní sada uzavíracího ventilu
pod omítku 12 × 12
· typ připojení: DN15/DN20
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· při instalaci s přímým propojením (odstup
10 mm) s položkami # 10755000,
# 10751000, # 10651000, # 28491000,
# 40871000, # 40872000, # 40873000
nebo # 40874000, se doporučuje
použití základního tělesa # 10971180,
při instalaci s volným umístěním lze
použít i základní těleso # 15973180,
# 15974180 nebo # 15970180

10972000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso uzavíracího ventilu
pod omítku
· základní těleso 80 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN15
· základní těleso 40 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, keramika, DN15
· základní těleso 130 l/min uzavíracího ventilu
pod omítku, vřeteno, DN20

10971180
15973180
15974180
15970180

vhodné doplňky:
· prodloužení 25 mm

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Obj. čís.

96370000

Ceník 2014/2015

0.39

iClub

Povrchová
úprava

Obj. čís.

10932000
Vrchní sada uzavíracího a přepínacího chrome
ventilu Trio/Quattro pod omítku 12 x 12
· 3 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) se musí použít
základní těleso # 15930180
· 2 spotřebiče: při instalaci s přímým
propojením (odstup 10 mm) s položkou
# 36702000 se musí použít základní těleso
# 36770180
· 2 spotřebiče: při instalaci s volným
umístěním (odstup větší než 10 mm) se musí
Montáž výrobku zdarma
použít základní těleso # 15981180
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
· současné použití 2 spotřebičů
k instalaci nutné:
· základní těleso pro uzavírací a přepínací
ventil Trio pod omítku
· základní těleso pro čtyřcestný přepínací
ventil Quattro pod omítku
· základní těleso pro uzavírací a přepínací
NOVÉ ventil Trio 12 x 12 pod omítku

15

38

232

42

127

60

21

158

120
12

Ø 35

15930180
36770180

chrom
Vrchní sada modulu ruční sprchy
12 × 12, pod omítku
· typ připojení: DN15
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu,
zpětný ventil

101
62

120
Ø 24

15981180

10650180

10650180

Základní těleso modulu ruční sprchy
12 × 12, pod omítku
· průtok při volném výtoku: 30 l/min
· keramický ventil 180°
· montáž ve svislé i vodorovné poloze
· montáž s protihlukovou izolací
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů DN15
k instalaci nutné:
· modul ruční sprchy
pod omítku 12 × 12

Ceník 2014/2015

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· tyčovou ruční sprchu 2jet (# 28532000)
· sprchovou hadici Isiflex 1,25 m
(# 28272XXX)
k instalaci nutné:
· základní těleso pro modul ruční sprchy
pod omítku 12 × 12

0.40

10651000

Montáž výrobku zdarma

chrom

10651000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Vrchní sada výtoku přívalového
proudu 24 × 12
· výtok: 180 mm
· při použití výtoku v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10751000, # 10755000,
# 10972000, # 10651000,
# 28491000, # 40872000,
# 40873000) se v přímém propojení
(odstup 10 mm) doporučuje použití
základního tělesa # 10941180
· lze použít jako vanový výtok nebo
přívalovou sprchu
· průtok: 24 l/min
· rozměr přívodů připojení DN20
· druh proudu: široký přívalový proud

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

10942000

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· základní těleso výtoku přívalového proudu
24 × 12

10941180
10941180

Základní těleso výtoku přívalového
proudu 24 × 12
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
· rozměr přívodů DN20
k instalaci nutné:
· výtok přívalového proudu 24 × 12

chrom

10942000

Montáž výrobku zdarma
Modul osvětlení 12 × 12
· obsahuje: Power-LED (3 W), transformátor,
přívodní kabel (7 m)
· pro sprchu
· materiál: kombinace vroubkovaného plastu
a kovu
· pro montáž na stěnu

chrom

40871000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso

40876180

chrom
Modul reproduktoru 12 × 12
· pro sprchu
· materiál: kovový
· pro montáž na stěnu
· vysoce kvalitní reproduktor vhodný
pro sprchovací oblast
· pro připojení k běžným zvukovým
zařízením
· použitelný jako pasivní (40 W) nebo aktivní
(35 W) reproduktor
· hliníková membrána v kombinaci
s pryžovými žlábky
· výstupní napětí zesilovače < 25 V AC,
s bezpečným velmi malým napětím (SELV)

40874000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

40876180
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iClub

Povrchová
úprava

40876180

Základní těleso pro modul osvětlení
a modul reproduktoru 12 x 12
· instalační krabice s rozsáhlými možnostmi
montáže
· vhodné pro zabudování ve svislé
i vodorovné poloze
· při instalaci s přímým propojením nebo při
montáži s přesným dodržením měr je nutná
montážní deska # 10973180
· obsahuje: těsnění
k instalaci nutné:
· modul osvětlení
pod omítku 12 × 12
· modul reproduktoru
pod omítku 12 × 12

Obj. čís.

Montáž výrobku zdarma

chrom

40871000

chrom

40874000

vhodné doplňky:
· montážní deska

10973180

Polička 12 × 12
· materiál: mosaz
· při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000,
# 10651000, # 28491000) v přímém
propojení (odstup 10 mm) se doporučuje
použití základního tělesa # 40877180,
vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 i bez něj

chrom

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 12 × 12

40877180

40877180

Základní těleso / těleso vedení vody
pro poličku 12 × 12, pod omítku
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
v kombinaci s # 40872000
vhodné doplňky:
· polička 12 × 12

40872000

chrom

40872000

Montáž výrobku zdarma
Polička 24 × 12, pod omítku
· materiál: mosaz
· při použití poličky v rámci dílů vedoucích
vodu (# 10755000, # 10751000,
# 10942000, # 10972000,
# 10651000, # 28491000) v přímém
propojení (odstup 10 mm) se doporučuje
použití základního tělesa # 40878180,
vhodná pro montáž se základním tělesem
# 40877180 i bez něj
vhodné doplňky:
· základní těleso / těleso vedení vody pro
poličku 24 × 12

chrom

40873000

40878180

Montáž výrobku zdarma

0.42
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava

40878180

Základní těleso / těleso vedení vody
pro poličku 24 × 12, pod omítku
· při přímém propojení slouží jako přívod
vody a k přesnému dodržení měr montáže
v kombinaci s # 40873000
vhodné doplňky:
· polička 24 × 12

Obj. čís.

chrom

40873000

Montáž výrobku zdarma
10973180

Montážní deska
· montážní a rozměrová šablona pro
snadnou montáž základního tělesa modulu
osvětlení a modulu reproduktoru
· montážní desku lze prodloužit použitím
dalšího kusu
· obsahuje: montážní šrouby

Montáž výrobku zdarma

Ø 85
G1/2

265

62

Axor LampShower 1jet
s napojením od stropu
a designem Nendo
· velikost sprchové hlavice: 275 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: Rain
· průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa):
12 l/min
· oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 265 mm
· způsob instalace: montáž na strop
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· se zabudovaným osvětlením
· osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
· Vstup: 100–240 V AC / 50–60 Hz
· Výstup: 12 V DC / 12 W SELV
· obsahuje: připojovací kabel 7 m
a síťový přívod

chrom

26032000

Montáž výrobku zdarma

2 75

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ceník 2014/2015

0.43

iClub

30

113

229

G1/2
14 0
115

Ø 12 7

565
428
380

Axor LampShower 1jet
se sprchovým ramenem
a designem Nendo
· velikost sprchové hlavice: 275 mm
· vyložení sprchového ramena: 380 mm
· otočné sprchové rameno o 150°
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: Rain
· průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa):
12 l/min
· oblasti vodních paprsků: speciální obrazec
rozstřiku ze sprchových trysek umístěných
na vnitřním průměru
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· typ instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· se zabudovaným osvětlením
· osvětlení: 12 V DC 5 W IPX5 2700 K
· Vstup: 100–240 V AC / 50–60 Hz
· Výstup: 12 V DC / 12 W SELV
· obsahuje: připojovací kabel 7 m a síťový
přívod

Ø 2 75

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

26031000

Montáž výrobku zdarma

max.

min.

k instalaci nutné:
· základní těleso pro Axor LampShower 1jet
se sprchovým ramenem a designem Nendo
a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým
ramenem a designem Front

G 1/2

Ceník 2014/2015

26909180

Základní těleso pro Axor
LampShower 1jet se sprchovým
ramenem a designem Nendo a horní
sprchu Axor 240 2jet se sprchovým
ramenem a designem Front
· montáž s protihlukovou izolací
· připojení napájení přes prázdnou dutinku
· základní těleso je vyžadováno v případě
nedostatečné kvality a stability materiálu
stěny
· rozměr přívodů G ½
Axor 240 2jet, horní sprcha
s napojením od stropu
a designem Front
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: Rain, RainAir
· průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa):
17 l/min
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
· změna druhu proudu: tlačítko Select
na horní sprše
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 280 mm
· způsob instalace: montáž na strop
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· vhodná pro průtokový ohřívač vody
s výkonem 18 kW

0.44

26909180

Montáž výrobku zdarma

chrom

26022000

Montáž výrobku zdarma

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

Povrchová
úprava
chrom
Axor 240 2jet, horní sprcha se
sprchovým ramenem a designem Front
· velikost sprchové hlavice: 279 mm
· vyložení sprchového ramena: 400 mm
· otočné sprchové rameno o 150°
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: Rain, RainAir
· průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
· změna druhu proudu: tlačítko Select
na horní sprše
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· materiál sprchového kotouče: kovový
· při čištění lze sprchový kotouč sejmout
· typ instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů DN15
· vhodná pro průtokový ohřívač vody
s výkonem 18 kW

595
455
400

G1/2

25

85

Ø 12 7

228

Ø 22

Ø 279

26021000

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· základní těleso pro Axor LampShower 1jet
se sprchovým ramenem a designem Nendo
a horní sprchu Axor 240 2jet se sprchovým
ramenem a designem Front

227

286 - 586

616
477

°

90

7

Ø 279

Ø 60

Ø 21

626

Ø 25

Ø 65

G1/2

G1/2
77

912 - 1212

135

97
161
150 ±12

252
310

80

°

Ø 50

Ø 55

°
80

Obj. čís.

26909180

chrom
Axor Showerpipe s termostatem,
s designem Front, DN15
· horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
· velikost sprchové hlavice: 240 mm
· horní sprcha s nastavitelným úhlem
· druh proudu: Rain, RainAir
· pohodlná volba proudu stiskem tlačítka
Select
· individuálně nastavitelná výška sprchové
hlavice pomocí zámku s pojistkou nastavení
v rozsahu 300 mm
· průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
· průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa):
17 l/min
· kompletně chromovaný sprchový kotouč
· vyložení sprchového ramena: 400 mm
· otočné sprchové rameno
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení horké vody
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· typ instalace: na stěnu
· rozměr přívodů DN15
· závit přívodů G ½
· rozteč středů 150 mm ± 12 mm
· výškově nastavitelný držák ruční sprchy
· vhodná pro průtokový ohřívač vody
s výkonem 18 kW
· obsahuje: podložku pod nástěnnou tyč
8 mm (# 95239000)

26020000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· ruční sprchu Axor 1jet s designem Front
(# 26025000)
· sprchovou hadici s kovovým efektem 1,60 m
(# 28286000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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iClub

Povrchová
úprava
chrom
Elektronická umyvadlová baterie
pod omítku, s výtokem 160 mm,
montáž na stěnu
· zařízení s čidlem infračerveného záření
· s připojením na síť 230 V / 50 Hz
· teplota nastavitelná přes iBox
· ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
· perlátor odolný proti zlodějům
· nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
· automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
· výtok: 160 mm
· normální proud, průtok 5 l/min
· filtry nečistot v přívodních hadicích
· není vhodná pro průtokové ohřívače vody
· pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
· obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox, transformátor 6 V / 6 W
alternativní velikosti:
· elektronická umyvadlová baterie
pod omítku s výtokem 220 mm

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii Axor pod omítku

vhodné doplňky:
· prodloužení pro základní těleso
elektronické umyvadlové baterie Axor
pod omítku

0.46
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Montáž výrobku zdarma

39118000

13594000

chrom
Elektronická umyvadlová baterie
pod omítku, s výtokem 165 mm ,
montáž na stěnu
· zařízení s čidlem infračerveného záření
· s připojením na síť 230 V / 50 Hz
· teplota nastavitelná přes iBox
· ruční uzavírání vody při čištění umyvadla
· perlátor odolný proti zlodějům
· nastavitelný optický dosah infračerveného
čidla (2 režimy)
· automatické přizpůsobení infračerveného
čidla svému okolí
· výtok: 165 mm
· normální proud, průtok 5 l/min
· filtry nečistot v přívodních hadicích
· není vhodná pro průtokové ohřívače vody
· pro ideální funkci dodržte prosím minimální
vzdálenost 140 mm od středu perlátoru
k zadnímu okraji umyvadla
· obsahuje: rozetu, výtok, krycí rozetu
pro iBox, transformátor 6 V / 6 W

k instalaci nutné:
· základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii Axor pod omítku

39117000

16180180

vhodné doplňky:
· prodloužení pro základní těleso
elektronické umyvadlové baterie Axor
pod omítku

alternativní velikosti:
· elektronická umyvadlová baterie
pod omítku s výtokem 225 mm

Obj. čís.

chrom

38119000

Montáž výrobku zdarma

38120000

16180180

13594000

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Povrchová
úprava
Základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii Axor pod
omítku, montáž na stěnu
· obsahuje: základní těleso výtoku ze stěny,
instalační trubku EN20 pro kabel čidla
a síťový přívod
· vhodné pro výtok ze stěny s infračervenou
technikou čidla
· rozměr přívodů DN20

16180180

Montáž výrobku zdarma

vhodné doplňky:
· prodloužení pro základní těleso
elektronické umyvadlové baterie Axor
pod omítku

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Obj. čís.

13594000
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