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Lehnen Concept Pro.

Concept Pro.

Lehnen Concept Pro to nowoczesny design i najwyższa jakość połączona z doskonale dopasowaną ceną.
Nasza nowa seria jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Klientów, którzy szukają markowych produktów
w atrakcyjnej cenie.
Produkty ze stali nierdzewnej oferują wiele zalet, ten materiał jest szczególnie łatwy w utrzymaniu
czystości i zapewnia nie tylko bezpieczne użytkowanie, ale również ochronę przed aktami wandalizmu
i nadużyć.
Eleganckim uzupełnieniem dla wypolerowanej powierzchni stali nierdzewnej są elementy w kolorze
antracytowym, które korzystnie wpływają na estetykę.

Lehnen Concept Pro.

Eleganckie wzornictwo.
Uniwersalne zastosowanie.
Ergonomiczne. Wytrzymałe i niezawodne.

Produkty Lehnen Concept Pro zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości,
a następnie przetestowane pod kątem wytrzymałości zgodnie z normą DIN EN 12182.
Seria ta jest szczególnie przydatna do obiektów o wysokim stopniu eksploatacji.
Szeroki asortyment umożliwia w korzystny i ergonomiczny sposób przystosować łazienkę dla osób
z niepełnosprawnością.
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w serii Lehnen Concept Pro wyznaczają nowe standardy w tej
klasie cenowej produktów. Zdejmowany panel siedziska, bezpieczny mechanizm uchylania poręczy, czy
specjalnie zaprojektowany uchwyt słuchawki prysznicowej, to tylko niektóre z nich.
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Lehnen Concept Pro.

Concept Pro.
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Poręcz prosta

Poręcz kątowa 90°

Poręcz prysznicowa

Siedzisko przysznicowe uchylne

Poręcz stała

Poręcz uchylna

Wieszak zasłony przysznicowej

Wieszak zasłony przysznicowej

Wieszak zasłony przysznicowej

Zasłona przysznicowa

Akcesoria

Poręcz prosta
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe w kolorze chrom.

A
L60003000

300 mm

L60004000

450 mm

L60006000

600 mm
A

ø: 32 mm

80

Lehnen Concept Pro.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz kątowa 90°
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L60121100

prawa

600 mm

300 mm

L60121200

lewa

600 mm

300 mm

ø: 32 mm

A

B

80

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
Zdjęcie: poręcz prawa
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Poręcz prysznicowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe w kolorze chrom.

Lehnen Concept Pro.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L60235100

prawa

1200 mm

600 mm

L60235200

lewa

1200 mm

600 mm

ø: 32 mm

A

B

80

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
Zdjęcie: poręcz prawa

Siedzisko prysznicowe uchylne
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowane na 2 płytkach 70 x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym
RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych.
Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom.
Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym.
Siedzisko posiada bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg
L62001000
ø: 32 mm
402
361

500
400

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Poręcz stała

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg
A
L60301000

600 mm

L60302000

700 mm

ø: 32 mm
A

245

100

Lehnen Concept Pro.

Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym
RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych.
Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz uchylna
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym
RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych.
Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem
w kolorze antracytowym RAL7043.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A
L60401000

600 mm

L60402000

700 mm

L60403000

850 mm

ø: 32 mm
A

245

100

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Wieszak zasłony prysznicowej prosty
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Montaż międzyścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.

Lehnen Concept Pro.

A
L63001000

12 uchwytów do zasłony

900 mm

L63002000

12 uchwytów do zasłony

1200 mm

L63003000

12 uchwytów do zasłony

1500 mm

ø: 22 mm
A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Wieszak zasłony prysznicowej narożny
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, z dodatkowym
mocowaniem stropowym 500 x 4 mm.
Montaż narożny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.
A/B

C

L63101000

18 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L63102000

24 uchwyty do zasłony

1200 mm

500 mm

L63103000

36 uchwytów do zasłony

1500 mm

500 mm

B

C

ø: 22 mm

A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, z dodatkowymi
mocowaniami stropowymi 500 x 4 mm.
Montaż ścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.
A/B

C

L63201000

30 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L63202000

30 uchwytów do zasłony

1200 mm

500 mm

L63203000

42 uchwyty do zasłony

1500 mm

500 mm

B

ø: 22 mm

Lehnen Concept Pro.

Wieszak zasłony prysznicowej 3-stronny

C

A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zasłona prysznicowa Basic
Materiał 100 % syntetyczny w kolorze białym, odporny na wodę,
możliwość prania w temperaturze do 60°C.
Otwory do uchwytów zasłony w odległości co 150 mm.
A

B

1800 mm

2000 mm

B

L33333000

A
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Funktion.

Bezpieczeństwo, trwałość i higiena.
Tradycyjne wzornictwo. Funkcjonalność.

W latach siedemdziesiątych firma Lehnen opracowała i wyprodukowała serię Lehnen Funktion, która
była pierwszą w Niemczech serią produktów przeznaczonych do łazienki dla osób z niepełnosprawnością.
Od tamtej pory stale rozwijana seria wyznacza standardy w wyposażaniu takich pomieszczeń. Ten
profesjonalny system urządzeń to połączenie produkcji, opartej na nowoczesnych technologiach
i długoletnim doświadczeniu oraz wysokiej jakości stali nierdzewnej, pochodzącej od sprawdzonych
dostawców.
Bezkompromisowa jakość, gwarancja trwałości i bezpieczeństwo użytkowania to cechy produktów
szczególnie oczekiwane w takich obiektach jak szpitale, ośrodki rehabilitacyjne czy domy opiekuńcze.
Cechą wyróżniającą serii jest jej bardzo szeroka oferta, w której znajdują się poręcze proste, kątowe,
stałe i uchylne, siedziska prysznicowe i wannowe, ponadto akcesoria łazienkowe, wieszaki zasłony
prysznicowej oraz lustra uchylne.
Właściwy kształt, ergonomiczna średnica i ponadnormatywna wytrzymałość na obciążenia to więcej
niezależności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych w łazience.

wypolerowana gładka

wypolerowana falista

matowa gładka

Powierzchnia
Seria Lehnen Funktion jest dostępna w wersjach o powierzchni wypolerowanej lub matowej, z rozetami
zakrywającymi śruby montażowe. Dodatkowo poręcze wypolerowane posiadają do wyboru powierzchnię
gładką lub falistą.
Najczęściej właśnie wybierane są przez naszych Klientów poręcze z powierzchnią falistą, ponieważ
dzięki swojej specjalnej strukturze zapewnia ona pewniejszy chwyt poręczy przy zachowaniu łatwości
utrzymania higieny.
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Lehnen Funktion.

Funktion.

Poręcz prosta

Poręcz kątowa 90°

Poręcz prysznicowa

Poręcz prysznicowa

Poręcz stała

Poręcz stała podłogowo-ścienna

Poręcz uchylna z przyciskiem pneumatycznym

Wieszak zasłony przysznicowej

14

Siedzisko prysznicowe

Wieszak zasłony przysznicowej

Siedzisko prysznicowe do zawieszenia

Zasłona prysznicowa

Lehnen Funktion.
Poręcz prysznicowa

Poręcz prysznicowa

Poręcz prysznicowa

Poręcz uchylna

Poręcz uchylna z przyciskiem elektrycznym

Poręcz uchylna z przyciskiem radiowym

Oparcie dla pleców

Taboret prysznicowy

Wieszak zasłony przysznicowej

Lustro uchylne

Akcesoria
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Poręcz prosta
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

Lehnen Funktion.

A
L1000102

300 mm

L1000101

300 mm

L1000104

300 mm

L1000202

400 mm

L1000201

400 mm

L1000204

400 mm

L1000402

500 mm

L1000401

500 mm

L1000404

500 mm

L1000602

600 mm

L1000601

600 mm

L1000604

600 mm

L1000802

700 mm

L1000801

700 mm

L1000804

700 mm

L1001002

800 mm

L1001001

800 mm

L1001004

800 mm

L1001202

900 mm

L1001201

900 mm

L1001204

900 mm

L1001402

1100 mm

L1001401

1100 mm

L1001404

1100 mm

L1001602

1500 mm

L1001601

1500 mm

L1001604

1500 mm

ø: 32 mm

A
81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa

Poręcz prosta z uchwytem na ręcznik
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L1003602

600 mm

L1003601

600 mm

L1003604

600 mm

L1003802

800 mm

L1003801

800 mm

L1003804

800 mm

ø: 32 mm

81,5

A

Lehnen Funktion.

A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz kątowa 90°
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L1011102

305 mm

305 mm

L1011101

305 mm

305 mm

L1011104

305 mm

305 mm

A

ø: 32 mm

B

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa
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Poręcz kątowa 90°
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

Lehnen Funktion.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L1012112

prawa

610 mm

305 mm

L1012122

lewa

610 mm

305 mm

L1012111

prawa

610 mm

305 mm

L1012121

lewa

610 mm

305 mm

L1012114

prawa

610 mm

305 mm

L1012124

lewa

610 mm

305 mm

ø: 32 mm

A

Zdjęcie: poręcz prawa
B

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz kątowa 120°
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg
B

L1016112

610 mm

306 mm

L1016122

lewa

610 mm

306 mm

L1016111

prawa

610 mm

306 mm

L1016121

lewa

610 mm

306 mm

L1016114

prawa

610 mm

306 mm

L1016124

lewa

610 mm

306 mm

ø: 32 mm

B

Zdjęcie: poręcz prawa

A
prawa

A

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa

Poręcz kątowa
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

A

B

L1010112

prawa

813 mm

406 mm

L1010122

lewa

813 mm

406 mm

L1010111

prawa

813 mm

406 mm

L1010121

lewa

813 mm

406 mm

L1010114

prawa

813 mm

406 mm

L1010124

lewa

813 mm

406 mm

ø: 32 mm

Lehnen Funktion.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

A

Zdjęcie: poręcz prawa

B

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz wannowa
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L1021102

813 mm

1223 mm

L1021101

813 mm

1223 mm

L1021104

813 mm

1223 mm

A

ø: 32 mm

B
81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa
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Poręcz prysznicowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

Lehnen Funktion.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L1023512

prawa

1200 mm

600 mm

L1023522

lewa

1200 mm

600 mm

L1023511

prawa

1200 mm

600 mm

L1023521

lewa

1200 mm

600 mm

L1023514

prawa

1200 mm

600 mm

L1023524

lewa

1200 mm

600 mm

ø: 32 mm

A

Zdjęcie: poręcz prawa

B

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz prysznicowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja umożliwia dowolne ustawienie elementu pionowego poręczy
przed montażem.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L1025102

1200 mm

800 mm

L1025101

1200 mm

800 mm

L1025104

1200 mm

800 mm

A

ø: 32 mm

B

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa

Poręcz prysznicowa
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

A

B

L1020102

764 mm

764 mm

L1020101

764 mm

764 mm

L1020104

764 mm

764 mm

A

ø: 32 mm

Lehnen Funktion.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

B

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz prysznicowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B/C

L1022812

prawa

1200 mm

764 mm

L1022822

lewa

1200 mm

764 mm

L1022811

prawa

1200 mm

764 mm

L1022821

lewa

1200 mm

764 mm

L1022814

prawa

1200 mm

764 mm

L1022824

lewa

1200 mm

764 mm

ø: 32 mm

B

C

A

Zdjęcie: poręcz prawa

81,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia wypolerowana falista

Powierzchnia matowa
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Poręcz prysznicowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.

Lehnen Funktion.

Konstrukcja umożliwia dowolne ustawienie elementu pionowego poręczy
przed montażem.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B/C

L1024512

prawa

1200 mm

764 mm

L1024522

lewa

1200 mm

764 mm

L1024511

prawa

1200 mm

764 mm

L1024521

lewa

1200 mm

764 mm

L1024514

prawa

1200 mm

764 mm

L1024524

lewa

1200 mm

764 mm

C

ø: 32 mm

A

Zdjęcie: poręcz prawa
B

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz prysznicowa pionowa z uchwytem słuchawki
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A
L1030900

900 mm

L1030904

900 mm

L1031000

1000 mm

L1031004

1000 mm

ø: 32 mm
A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

81,5
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Osłona prysznicowa uchylna
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Osłona wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
L1440102
L1440101

850 mm

L1440104

850 mm
100

A

245

ø: 32 mm

Lehnen Funktion.

A
850 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zasłona do osłony prysznicowej uchylnej
Materiał: 100 % syntetyczny w kolorze białym, odporny na wodę, możliwość prania w temperaturze do 60°C.
Zasłona posiada oczka do zawieszenia na osłonie prysznicowej uchylnej.
W komplecie uchwyty do zawieszenia na osłonie prysznicowej uchylnej.
A
650 mm

800 mm

A

L1442000

B

B

Powierzchnia wypolerowana
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Poręcz stała
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg

Lehnen Funktion.

A
L1054602

600 mm

L1054601

600 mm

L1054604

600 mm

L1054402

700 mm

L1054401

700 mm

L1054404

700 mm

L1054502

850 mm

L1054501

850 mm

L1054504

850 mm
100

A

245

ø: 32 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz stała podłogowo-ścienna
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A

B

L1052112

prawa

850 mm

850 mm

L1052122

lewa

850 mm

850 mm

L1052111

prawa

850 mm

850 mm

L1052121

lewa

850 mm

850 mm

L1052114

prawa

850 mm

850 mm

L1052124

lewa

850 mm

850 mm

ø: 32 mm

850

850

100

Zdjęcie: poręcz prawa
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Poręcz uchylna
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
L1061202
L1061201

600 mm

L1061204

600 mm

L1061002

700 mm

L1061001

700 mm

L1061004

700 mm

L1061102

850 mm

L1061101

850 mm

Lehnen Funktion.

A
600 mm

850 mm

L1061104
100

A

245

ø: 32 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz uchylna stojąca
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 200 x 140 x 6 mm z otworami dla 4 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A
L1061402

550 mm

L1061401

550 mm

L1061404

550 mm

L1061302

800 mm

L1061301

800 mm
800 mm

L1061304
A

170
200

ø 32 x 1,5

110

140

900

ø: 32 mm

W komplecie zestaw montażowy do betonu.
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Poręcz uchylna z podporą
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 245 x 100 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

Lehnen Funktion.

A

A

L1061902

600 mm

L1061901

600 mm

L1061904

600 mm

L1062002

700 mm

L1062001

700 mm

L1062004

700 mm

L1061802

850 mm

L1061801

850 mm

L1061804

850 mm

ø: 32 mm

850

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

245

100

Poręcz uchylna mobilna
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Do montażu na płytce montażowej dużej lub małej.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A
L1065302

600 mm

L1065301

600 mm

L1065304

600 mm

L1065202

700 mm

L1065201

700 mm

L1065204

700 mm

L1065102

850 mm

L1065101

850 mm

L1065104

850 mm

ø: 32 mm
A

185

109

26
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Płytka montażowa duża do poręczy uchylnej mobilnej
120

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
5 otworów do regulacji wysokości zawieszenia poręczy uchylnej mobilnej.
Mocowana przy pomocy 6 śrub montażowych.
L1065400

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Lehnen Funktion.

360

L1065404

Maskownica do płytki montażowej dużej
109

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
L1065800

360

L1065804

Płytka montażowa mała do poręczy uchylnej mobilnej
120

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
1 otwór do zawieszenia poręczy uchylnej mobilnej.
Mocowana przy pomocy 6 śrub montażowych.

360

L1065500
L1065504
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Maskownica do płytki montażowej małej
109

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.

360

L1065900

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia matowa

L1065904
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Poręcz uchylna z 1 przyciskiem elektrycznym
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg

Lehnen Funktion.

A

100

A

L1070302

600 mm

L1070301

600 mm

L1070304

600 mm

L1070202

700 mm

L1070201

700 mm

L1070204

700 mm

L1070102

850 mm

L1070101

850 mm

L1070104

850 mm

245

ø: 32 mm

Parametry przycisku: stopień ochrony IP67, napięcie
sterowania maks. 30V=SELV, PLV. natężenie maks. 2A.
Przycisk do funkcji zdalnego spłukiwania wody toaletowej,
kompatybilny z elektrycznym zestawem uruchamiającym
WC art. Nr 115.863.SN.5 do spłuczek podtynkowych Geberit.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz uchylna z 2 przyciskami elektrycznymi
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A

100

A

L1070802

600 mm

L1070801

600 mm

L1070804

600 mm

L1070702

700 mm

L1070701

700 mm

L1070704

700 mm

L1070602

850 mm

L1070601

850 mm

L1070604

850 mm

245

ø: 32 mm

Parametry przycisków: stopień ochrony IP67, napięcie
sterowania maks. 30V=SELV, PLV. natężenie maks. 2A.
1. Przycisk do funkcji zdalnego spłukiwania wody
toaletowej, kompatybilny z elektrycznym zestawem
uruchamiającym WC art. Nr 115.863.SN.5 do
spłuczek podtynkowych Geberit.
2. Przycisk można dowolnie skonfigurować, przypisując
mu wybraną funkcję, np. wezwania pomocy.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Poręcz uchylna z przyciskiem radiowym
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg

A

245

100

L1071302
L1071301

600 mm

L1071304

600 mm

L1071202

700 mm

L1071201

700 mm

L1071204

700 mm

L1071102

850 mm

L1071101

850 mm

L1071104

850 mm

Parametry nadajnika fal radiowych
zamontowanego na poręczy:
frekwencja: 868,4 MHz, zasięg: 10m,
stopień ochrony: IP 54, zasilanie:
3V DC (2 x bateria alkaliczna LR-1),
żywotność baterii: 3 lata lub 100 000
uruchomień. Materiał: ABS.
Wymiary: 85 x 46 x 16mm.
Przycisk kompatybilny z elektronicznym
zestawem uruchamiającym WC RF art.
nr 115.867.SN.5; art. nr 115.869.SN.55
do spłuczek podtynkowych Geberit.

Lehnen Funktion.

A
600 mm

ø: 32 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz uchylna z przyciskiem pneumatycznym
Stal nierdzewna, trzy wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub
montażowych.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A

Zdjęcie: poręcz prawa

245

100

A

L1061512

prawa

850 mm

L1061522

lewa

850 mm

L1061511

prawa

850 mm

L1061521

lewa

850 mm

L1061514

prawa

850 mm

L1061524

lewa

850 mm

L1061712

prawa

700 mm

L1061722

lewa

700 mm

L1061711

prawa

700 mm

L1061721

lewa

700 mm

L1061714

prawa

700 mm

L1061724

lewa

700 mm

L1061612

prawa

600 mm

L1061622

lewa

600 mm

L1061611

prawa

600 mm

L1061621

lewa

600 mm

L1061614

prawa

600 mm

L1061624

lewa

600 mm

ø: 32 mm

Przycisk kompatybilny z adapterem zaworu spłukujacego
art. nr 240.573.00.1 do spłuczek podtynkowych Geberit.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Siedzisko przysznicowe uchylne
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia siedziska z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane na płytce z otworami dla 6 śrub montażowych.
Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.

Lehnen Funktion.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L1200100
L1200104
482
360

488

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Siedzisko przysznicowe uchylne
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia siedziska i oparcia z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane przy pomocy rozet z otworami dla 2 i 3 śrub montażowych.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L1221100
L1221104

522

482

530

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Siedzisko przysznicowe uchylne z oparciem do zawieszenia
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia siedziska i oparcia z białego tworzywa sztucznego.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L1223100

Lehnen Funktion.

L1223104

441

482

531

Montaż na poręczy.

Siedzisko przysznicowe uchylne z oparciem i podporą
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia siedziska i oparcia z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane przy pomocy rozet z otworami dla 2 i 3 śrub montażowych.
Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg
L1228100
L1228104

522

482

500

530

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Oparcie dla pleców
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia oparcia z białego tworzywa sztucznego.
Mocowane na płytkach 100 x 50 mm, przy pomocy 2 śrub montażowych.
L1230500

Lehnen Funktion.

L1230504
800
482
155

177

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Taboret prysznicowy
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Powierzchnia siedziska z białego tworzywa sztucznego.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg
L1290100
L1290104
362

500

482

Wieszak zasłony prysznicowej prosty
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.
Montaż międzyścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.
A

A

L1400100

12 uchwytów do zasłony

900 mm

L1400104

12 uchwytów do zasłony

900 mm

L1400200

12 uchwytów do zasłony

1200 mm

L1400204

12 uchwytów do zasłony

1200 mm

L1400300

12 uchwytów do zasłony

1500 mm

L1400304

12 uchwytów do zasłony

1500 mm

ø: 22 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Wieszak zasłony prysznicowej narożny

A/B

C

L1410100

18 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L1410104

18 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L1410300

24 uchwyty do zasłony

1200 mm

500 mm

L1410304

24 uchwyty do zasłony

1200 mm

500 mm

L1410400

36 uchwytów do zasłony

1500 mm

500 mm

L1410404

36 uchwytów do zasłony

1500 mm

500 mm

Lehnen Funktion.

C

Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, z dodatkowym
mocowaniem stropowym 500 x 4 mm.
Montaż narożny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.

B

ø: 22 mm
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

A

Wieszak zasłony prysznicowej 3-stronny
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, z dodatkowymi
mocowaniami stropowymi 500 x 4 mm.
Montaż ścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
Nowa konstrukcja umożliwia skrócenie wieszaka we własnym zakresie.
A/B

C

L1420100

30 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L1420104

30 uchwytów do zasłony

900 mm

500 mm

L1420200

30 uchwytów do zasłony

1200 mm

500 mm

L1420204

30 uchwytów do zasłony

1200 mm

500 mm

L1420400

42 uchwyty do zasłony

1500 mm

500 mm

L1420404

42 uchwyty do zasłony

1500 mm

500 mm

B

ø: 22 mm
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

C

A
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Zestaw do lustra uchylnego (bez lustra)
max 22o

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
3-częściowy zestaw do montażu lustra o grubości 6mm i maksymalnych
wymiarach 600 x 450 mm.
L1600100

Lehnen Funktion.

L1600104

450

600

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zestaw do lustra uchylnego z uchwytem (bez lustra)
max 22o

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
2-częściowy zestaw z uchwytem do regulacji kąta nachylenia lustra,
do montażu lustra o grubości 6mm i maksymalnych wymiarach
600 x 450 mm
L1600510

prawy

L1600520

lewy

L1600514

prawy

L1600524

lewy

450

600

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Wieszak na ręcznik
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
A
L1046100

600 mm

L1046104

600 mm

ø: 25 mm
600

75

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Mydelniczka
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Mydelniczka z wysokiej jakości matowego szkła.
Zakryty montaż.
L1118200

ø 110

126

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Lehnen Funktion.

L1118204

Kubek
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Kubek z wysokiej jakości matowego szkła.
Zakryty montaż.
L1118400
105,5

ø 66

L1118404

95

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Wieszak pojedynczy
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.

63

ø 54

L1125700
L1125704

39,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Wieszak podwójny
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
L1125300
63
54

ø 54

L1125304
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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Koszyk na akcesoria prysznicowe
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm
80

60

L1118100
L1118104

102

ø 32

Lehnen Funktion.

200

226,5

Uchwyt na papier toaletowy
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
L1100100
ø 54

56

L1100104

60

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Uchwyt na papier toaletowy z pokrywą
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
L1100200
130

56

L1100204

123

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Uchwyt na papier toaletowy do montażu na poręczy
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm
L1103100
165

L1103104

135

36

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia matowa

Uchwyt na papier toaletowy z pokrywą do montażu na poręczy

35
32

L1103210

prawy

L1103220

lewy

L1103214

prawy

L1103224

lewy

125

Uchwyt szczotki toaletowej ze szczotką

Lehnen Funktion.

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
W komplecie szczotka.
Zakryty montaż.
L1110100
L1110104
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

136

ø 90

105,5

Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy (1 rolka)

148

Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
L1105200

1 rolka

L1105204

1 rolka

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
69,5

Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy (2 rolki)
Stal nierdzewna, dwie wersje powierzchni wykończenia do wyboru.
Zakryty montaż.
2 rolki

L1105104

2 rolki

278

L1105100

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

69,5

Powierzchnia wypolerowana

Powierzchnia matowa

37

Evolution.

Nagradzane wzornictwo, innowacyjne rozwiązania.
Najwyższy komfort użytkowania.

Łazienka jako źródło radości: tutaj dzień się zaczyna i kończy.
Produkty Lehnen Evolution oferują nowy design, którego świeżość i witalność przenosi się na charakter
pomieszczenia i buduje pozytywny klimat. Lepsza jakość życia i niezależność: optymalny chwyt, duża
stabilność i przyjazny kształt produktów wspierają naturalne poruszanie się w łazience. Dostępność
i niezależność jest celem. Droga to właściwy projekt oraz dobór wyposażenia, tak aby wszyscy
użytkownicy czuli się bezpiecznie i mogli się samodzielnie poruszać.

Seria Lehnen Evolution wprowadza harmonię i przyjazną estetykę do łazienki. Seria Lehnen Evolution to
nie tylko innowacyjny design, ale również dobór materiałów i konstrukcja produktów, które zapewniają
niespotykany dotąd komfort korzystania z łazienki. Nowoczesne i wielokrotnie wyróżniane wzornictwo
w połączeniu z perfekcyjnym wykonaniem dają poczucie nie tylko bezpieczeństwa, ale przede wszystkim
przyjemności.
Powierzchnia
Produkty serii Lehnen Evolution wyprodukowane są ze stali nierdzewnej o powierzchni matowej oraz
białych lub antracytowych elementów z tworzywa sztucznego. Dodatkowo poręcze uchylne oraz
siedziska prysznicowe posiadają przyjemne w dotyku elementy z elastycznej pianki poliuretanowej
w kolorze białym lub antracytowym.
39

Lehnen Evolution.

Evolution.

Poręcz prosta

Poręcz kątowa 90°

Poręcz kątowa 90°

Poręcz umywalkowa

Lustro uchylne

Oparcie dla pleców

Poręcz uchylna z przyciskiem radiowym

Wieszak zasłony przysznicowej

40

Siedzisko prysznicowe

Zasłona prysznicowa

Siedzisko prysznicowe

Lehnen Evolution.
Poręcz prysznicowa

Poręcz prysznicowa

Zestaw prysznicowy

Poręcz uchylna

Poręcz uchylna z uchwytem na papier

Poręcz uchylna z przyciskiem elektrycznym

Wieszak zasłony przysznicowej

Wieszak zasłony przysznicowej

Siedzisko prysznicowe do zawieszenia

Akcesoria

41

Poręcz prosta
Stal nierdzewna, trzy wersje wykończenia powierzchni do wyboru:
stal nierdzewna matowa, malowanie proszkowe w kolorze białym lub
antracytowym.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

Lehnen Evolution.

A
L30003071

300 mm

L30003011

300 mm

L30003066

300 mm

L30004071

400 mm

L30004011

400 mm

L30004066

400 mm

L30006071

600 mm

L30006011

600 mm

L30006066

600 mm

L30008071

800 mm

L30008011

800 mm

L30008066

800 mm
A

ø: 30 mm

91

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz kątowa 90°
Stal nierdzewna, trzy wersje wykończenia powierzchni do wyboru:
stal nierdzewna matowa, malowanie proszkowe w kolorze białym lub
antracytowym.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A

B

L30111071

300 mm

300 mm

L30111011

300 mm

300 mm

L30111066

300 mm

300 mm

ø: 30 mm

B

A

90

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Poręcz kątowa 90°
Stal nierdzewna, trzy wersje wykończenia powierzchni do wyboru:
stal nierdzewna matowa, malowanie proszkowe w kolorze białym lub
antracytowym.
Zakryty montaż.

A

B

L30121171

prawa

300 mm

600 mm

L30121271

lewa

300 mm

600 mm

L30121111

prawa

300 mm

600 mm

L30121211

lewa

300 mm

600 mm

L30121166

prawa

300 mm

600 mm

L30121266

lewa

300 mm

600 mm

Lehnen Evolution.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

ø: 30 mm

B

A

90

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zdjęcie: poręcz prawa

Poręcz prysznicowa
Stal nierdzewna, trzy wersje wykończenia powierzchni do wyboru:
stal nierdzewna matowa, malowanie proszkowe w kolorze białym lub
antracytowym.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L30201071
L30201011
L30201066
762
91

ø: 30 mm

762

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Poręcz prysznicowa z zestawem prysznicowym
Stal nierdzewna, trzy wersje wykończenia powierzchni poręczy do wyboru:
stal nierdzewna matowa, malowanie proszkowe w kolorze białym lub
antracytowym.
Powierzchnia zestawu prysznicowego - stal nierdzewna matowa.

Lehnen Evolution.

W komplecie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A/B

C

L30231171

prawa

762 mm

1100 mm

L30231271

lewa

762 mm

1100 mm

L30231111

prawa

762 mm

1100 mm

L30231211

lewa

762 mm

1100 mm

L30231166

prawa

762 mm

1100 mm

L30231266

lewa

762 mm

1100 mm

ø: 30 mm (poręcz)
ø: 25 mm (zestaw prysznicowy)

A

C

B
90

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zdjęcie: poręcz prawa
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Zestaw prysznicowy
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
A
L30281071

900 mm

L30281076

900 mm

B

ø: 25 mm

Lehnen Evolution.

W komplecie uchwyt słuchawki prysznicowej.
Zakryty montaż.

87,5

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz umywalkowa z uchwytem na ręcznik
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, zintegrowany uchwyt na ręcznik.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
A
L30301001

600 mm

L30301006

600 mm
115

A

260

ø: 32 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Lustro uchylne
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
W komplecie lustro o grubości 5mm i wymiarach 600 x 450 mm.
L31201100

prawa

L31201200

lewa
600

450

Lehnen Evolution.

max 22o

Zdjęcie: wersja prawa

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Oparcie dla pleców
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, oparcie pokryte higieniczną
pianką PUR.
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Zakryty montaż.
L30460001
L30460006
ø: 30 mm

519

167

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Poręcz uchylna
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, pokryta higieniczną pianką PUR
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.

A
L30401001

600 mm

L30401006

600 mm

L30402001

700 mm

L30402006

700 mm

L30403001

850 mm

L30403006

850 mm
115

A

260

ø: 38 mm

Lehnen Evolution.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, pokryta higieniczną pianką PUR
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg
A
L30411001

600 mm

L30411006

600 mm

L30412001

700 mm

L30412006

700 mm

L30413001

850 mm

L30413006

850 mm
115

A

260

ø: 38 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Poręcz uchylna z 1 lub 2 przyciskami elektrycznymi
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, pokryta higieniczną pianką PUR
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.

Lehnen Evolution.

Parametry przycisków: stopień ochrony IP67, napięcie sterowania maks.
30V=SELV, PLV. natężenie maks. 2A.
Poręcz posiada przycisk do funkcji zdalnego spłukiwania wody toaletowej,
kompatybilny z elektrycznym zestawem uruchamiającym WC art. Nr
115.863.SN.5 do spłuczek podtynkowych Geberit.
W wersji z 2 przyciskami, przycisk 2. można dowolnie skonfigurować,
przypisując mu wybraną funkcję, np. wezwania pomocy.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg

1 przycisk elektryczny

A

Zdjęcie: poręcz prawa
A

260

115

L30421101

prawa

600 mm

L30421201

lewa

600 mm

L30421106

prawa

600 mm

L30421206

lewa

600 mm

L30422101

prawa

700 mm

L30422201

lewa

700 mm

L30422106

prawa

700 mm

L30422206

lewa

700 mm

L30423101

prawa

850 mm

L30423201

lewa

850 mm

L30423106

prawa

850 mm

L30423206

lewa

850 mm

2 przyciski elektryczne

Zdjęcie: poręcz prawa

260

115

48

A

A

L30426101

prawa

600 mm

L30426201

lewa

600 mm

L30426106

prawa

600 mm

L30426206

lewa

600 mm

L30427101

prawa

700 mm

L30427201

lewa

700 mm

L30427106

prawa

700 mm

L30427206

lewa

700 mm

L30428101

prawa

850 mm

L30428201

lewa

850 mm

L30428106

prawa

850 mm

L30428206

lewa

850 mm

ø: 38 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Poręcz uchylna z 1 lub 2 przyciskami elektrycznymi i uchwytem na papier toaletowy
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, pokryta higieniczną pianką PUR
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.

Parametry przycisków: stopień ochrony IP67, napięcie sterowania maks.
30V=SELV, PLV. natężenie maks. 2A.
Poręcz posiada przycisk do funkcji zdalnego spłukiwania wody toaletowej,
kompatybilny z elektrycznym zestawem uruchamiającym WC art. Nr
115.863.SN.5 do spłuczek podtynkowych Geberit.
W wersji z 2 przyciskami, przycisk 2. można dowolnie skonfigurować,
przypisując mu wybraną funkcję, np. wezwania pomocy.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg

1 przycisk elektryczny

Zdjęcie: poręcz prawa
A

260

115

A

L30432101

prawa

700 mm

L30432201

lewa

700 mm

L30432106

prawa

700 mm

L30432206

lewa

700 mm

L30433101

prawa

850 mm

L30433201

lewa

850 mm

L30433106

prawa

850 mm

L30433206

lewa

850 mm

2 przyciski elektryczne

Lehnen Evolution.

Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.

A

L30437101

prawa

700 mm

L30437201

lewa

700 mm

L30437106

prawa

700 mm

L30437206

lewa

700 mm

L30438101

prawa

850 mm

L30438201

lewa

850 mm

L30438106

prawa

850 mm

L30438206

lewa

850 mm

ø: 38 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zdjęcie: poręcz prawa
A

260

115

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Poręcz uchylna z przyciskiem radiowym, bez lub z uchwytem na papier toaletowy
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, pokryta higieniczną pianką PUR
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.

Lehnen Evolution.

Nadajnik fal radiowych - zasilanie: 6V, żywotność baterii: 3 lata lub 100 000
uruchomień.
Przycisk kompatybilny z elektronicznym zestawem uruchamiającym WC
RF art. nr 115.867.SN.5; art. nr 115.869.SN.55 do spłuczek podtynkowych
Geberit.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 120 kg
A

Zdjęcie: poręcz prawa
A

260

115

L30441101

prawa

600 mm

L30441201

lewa

600 mm

L30441106

prawa

600 mm

L30441206

lewa

600 mm

L30442101

prawa

700 mm

L30442201

lewa

700 mm

L30442106

prawa

700 mm

L30442206

lewa

700 mm

L30443101

prawa

850 mm

L30443201

lewa

850 mm

L30443106

prawa

850 mm

L30443206

lewa

850 mm

z uchwytem na papier toaletowy
A
L30447101

prawa

700 mm

L30447201

lewa

700 mm

L30447106

prawa

700 mm

L30447206

lewa

700 mm

L30448101

prawa

850 mm

L30448201

lewa

850 mm

L30448106

prawa

850 mm

L30448206

lewa

850 mm

ø: 38 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Zdjęcie: poręcz prawa
A

260

115

50

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Siedzisko prysznicowe
Montaż do ściany, wygodna i stabilna pozycja siedzenia, powierzchnia
siedziska pokryta higieniczną pianką PUR.
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L32001001
L32001006
432
175

168

441

Lehnen Evolution.

Siedzisko wyposażone w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Siedzisko prysznicowe z oparciem
Montaż do ściany, wygodna i stabilna pozycja siedzenia, powierzchnia
siedziska i oparcia pokryta higieniczną pianką PUR.
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.
Siedzisko wyposażone w bezpieczny mechanizm uchylania.
Zakryty montaż.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L32005001

523

L32005006

432

446

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Siedzisko prysznicowe z oparciem do zawieszenia
Montaż na poręczy o średnicy 28 - 30 mm lub 32 - 33 mm,
wygodna i stabilna pozycja siedzenia, powierzchnia siedziska i oparcia
pokryta higieniczną pianką PUR.
Dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub antracytowa.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg
L32010101

poręcz ø: 28-30 mm

L32010106

poręcz ø: 28-30 mm

L32010201

poręcz ø: 32-33 mm

L32010206

poręcz ø: 32-33 mm

556

Lehnen Evolution.

Siedzisko wyposażone w bezpieczny mechanizm uchylania.

432

541

Montaż na poręczy.
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Wieszak zasłony prysznicowej prosty
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.

A
L33001001

12 uchwytów

900 mm

L33001006

12 uchwytów

900 mm

L33002001

12 uchwytów

1200 mm

L33002006

12 uchwytów

1200 mm

L33003001

12 uchwytów

1500 mm

L33003006

12 uchwytów

1500 mm

Lehnen Evolution.

Montaż międzyścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.

A

ø: 22 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Wieszak zasłony prysznicowej narożny
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, z dodatkowym mocowaniem
stropowym 500 x 4 mm.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Montaż narożny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
A/B

C

L33101001

18 uchwytów

900 mm

500 mm

L33101006

18 uchwytów

900 mm

500 mm

L33102001

24 uchwyty

1200 mm

500 mm

L33102006

24 uchwyty

1200 mm

500 mm

L33103001

36 uchwytów

1500 mm

500 mm

L33103006

36 uchwytów

1500 mm

500 mm

B

C

ø: 22 mm

A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Wieszak zasłony prysznicowej 3-stronny
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa, z dodatkowymi mocowaniami
stropowymi 500 x 4 mm.

Lehnen Evolution.

Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Montaż ścienny.
W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego
w kolorze białym.
A/B

C

L33201001

30 uchwytów

900 mm

500 mm

L33201006

30 uchwytów

900 mm

500 mm

L33202001

30 uchwytów

1200 mm

500 mm

L33202006

30 uchwytów

1200 mm

500 mm

L33203001

42 uchwyty

1500 mm

500 mm

L33203006

42 uchwyty

1500 mm

500 mm

B

C

ø: 22 mm

A

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Zasłona prysznicowa Aqualon

B

1200 mm

2000 mm

L33312000

1500 mm

2000 mm

L33313000

1800 mm

2000 mm

L33316000

2100 mm

2000 mm

L33317000

2400 mm

2000 mm

L33314000

2700 mm

2000 mm

L33318000

3000 mm

2000 mm

L33319000

3600 mm

2000 mm

L33315000

4500 mm

2000 mm

B

A
L33311000

Lehnen Evolution.

Materiał 100 % syntetyczny w kolorze białym, odporny na wodę,
antybakteryjny, możliwość prania w temperaturze do 60°C.
Otwory do uchwytów zasłony w odległości co 150 mm.

A

Zasłona prysznicowa Trevira CS
Trudnopalny materiał 100 % Trevira CS, w kolorze białym, odporny na
wodę, antybakteryjny, możliwość prania w temperaturze do 60°C.
Otwory do uchwytów zasłony w odległości co 150 mm.
B

1200 mm

2000 mm

L33322000

1500 mm

2000 mm

L33323000

1800 mm

2000 mm

L33326000

2100 mm

2000 mm

L33327000

2400 mm

2000 mm

L33324000

2700 mm

2000 mm

L33328000

3000 mm

2000 mm

L33329000

3600 mm

2000 mm

L33325000

4500 mm

2000 mm

B

A
L33321000

A

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Mydelniczka
Aluminium anodowane.
Do montażu na poręczy prysznicowej.
L31101000
92

50

Lehnen Evolution.

200

Stoper do drzwi
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Zakryty montaż.
L31161001
L31161006
107

46

79

ø: 25 mm

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

Haczyk
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa i haczyk - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała
lub antracytowa.
Zakryty montaż.
L31151001
L31151006
33,6

79

46

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
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stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy

Uchwyt szczotki toaletowej ze szczotką
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
W komplecie szczotka z wymienną główką szczotki.

L31031001
L31031006
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
368
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Zakryty montaż.

113

115

Uchwyt na rezerwowy papier toaletowy (1 lub 2 rolki)
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Zakryty montaż.

147,5

L31051001

1 rolka

L31051006

1 rolka

L31052001

2 rolki

L31052006

2 rolki

ø: 30 mm

90

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

46

Uchwyt na papier toaletowy
Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.
Płytka montażowa - dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biała lub
antracytowa.
Zakryty montaż.

91

130

L31001001
L31001006
W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

123

stal nierdzewna matowa

kolor biały

kolor antracytowy
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Lehnen Evolution.
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Od ponad 20 lat produkty firmy Geberit towarzyszą większości architektów, projektantów instalacji
i wykonawców w Polsce. Nazwa Geberit stała się synonimem niezawodnie działającej spłuczki
podtynkowej. Do tej pory w wielu obiektach użyteczności publicznej można znaleźć bardzo dobrze
działające spłuczki, zamontowane w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Geberit. Szwajcarska precyzja i solidność w wyposażaniu
łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Pierwsza część katalogu to niezbędne elementy instalacyjne pozwalające zawiesić miski ceramiczne,
baterie umywalkowe i poręcze dla niepełnosprawnych wraz z wysokiej klasy elementami spłukiwania.
Wszystkie te elementy są w pełni zharmonizowane z produktami Koło i Lehnen.
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Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 00
F +48 22 843 47 65
geberit.pl@geberit.com
→ www.geberit.pl

Systemy
Instalacyjne
Geberit
PLpl/10.15 © Geberit Sp. z o.o.

Podręcznik użytkownika

Oferta firmy Geberit jest bardzo szeroka i obejmuje, nie tylko systemy instalacyjne, ale także wodociągowe
i kanalizacyjne z systemem podciśnieniowego odwodnienia dachu Geberit Pluvia. Wszystkie nasze
produkty można znaleźć w materiałach technicznych (Katalogach użytkownika i Katalogach produktów),
które w sposób jasny i zrozumiały tłumaczą zawiłości funkcjonalne i montażowe każdego produktu.
Dla potrzeb naszego katalogu ofertę Geberit znacznie ograniczyliśmy kierując się jedynie przydatnością
naszej oferty dla osób starszych i niepełnosprawnych.
W drugiej części prezentujemy deski sedesowe z funkcją higieny intymnej. W krajach Europy Zachodniej
te rozwiązania są już szeroko stosowane, w Polsce dopiero zdobywają zaufanie inwestorów. Pamiętajmy
jednak, że delikatne mycie wodą intymnych obszarów ciała należy do obowiązków higieny codziennej.

59

Element montażowy Geberit Duofix do WC dla
niepełnosprawnych, Sigma 12 cm, H112

Lehnen Evolution.
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• Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie
szkieletowej
• Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
• Samonośny
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Nóżki regulowane o 5 cm
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
• Możliwość regulacji wysokości montażu miski w zakresie 41–46 cm
Informacje dotyczące produktu

2/3/4 l

Maksymalna temperatura robocza wody

0,1-10 bar
4/4,5/6/
o
257,5
Cl

Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością
wody

2/3/4 l

Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody

4/4,5/6/7,5 l
6i3l
4,5/6/7,5 l

Zakres ciśnienia przepływu

Ustawienia fabryczne ilości wody do spłukiwania
Ilość wody do spłukiwania z funkcją „stop”
Uwagi dotyczące dostawy

• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający, wsporniki dystansowe
Informacje dotyczące zamówienia
Zastosowanie
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do montażu wiszącej miski WC o długości ≤ 70 cm
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
• Do przyłączenia urządzeń myjących Geberit AquaClean
Charakterystyka
• Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
• Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm uruchamiana z przodu
• Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma01,
Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70 lub Sigma80
• Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10,
Sigma30 1M, Mambo
• Funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Sigma30
1M, Mambo
• Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe
natychmiast
• Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia
narzędzi
• Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania
bez użycia narzędzi
• Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią
i zabrudzeniem
• Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez
użycia narzędzi
• Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix,
do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
• Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia
narzędzi
• Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem
dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji
45 mm
• Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia
narzędzi
• Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
• Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni
przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów
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Art. Nr.

Opis

111.350.00.5

Element montażowy Geberit Duofix do WC dla
niepełnosprawnych, Sigma 12 cm, H112

• Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia
narzędzi
• Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
• Nóżki regulowane o 5 cm
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
• Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie
szkieletowej
• Płyty mocujące dla poręczy i uchwytów, ze sklejki wodoodpornej,
możliwość regulacji wysokości
• Możliwość regulacji wysokości montażu toalety na etapie stanu
surowego w zakresie 41–46 cm
• Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
2/3/4 l
Informacje dotyczące produktu

4/4,5/6/
7,5 l

Maksymalna temperatura robocza wody

0,1-10 bar
25oC

Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością
wody

2/3/4 l

Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody

4/4,5/6/7,5 l
6i3l
4,5/6/7,5 l

Zakres ciśnienia przepływu

Ustawienia fabryczne ilości wody do spłukiwania
Ilość wody do spłukiwania z funkcją „stop”

Lehnen Evolution.
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Element montażowy Geberit Duofix do WC dla
niepełnosprawnych, specjalny, Sigma 12 cm, H112

Uwagi dotyczące dostawy
Zastosowanie
• Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do przyłączenia urządzeń myjących Geberit AquaClean
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do zamocowania poręczy i uchwytów
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do montażu wiszącej miski WC o długości ≤ 70 cm

• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

111.375.00.5

Element montażowy Geberit Duofix do WC dla
niepełnosprawnych, specjalny, Sigma 12 cm,
H112

Charakterystyka
• Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm uruchamiana z przodu
• Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Sigma01,
Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70 lub Sigma80
• Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10,
Sigma30 1M, Mambo
• Funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Sigma30
1M, Mambo
• Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe
natychmiast
• Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia
narzędzi
• Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez
użycia narzędzi
• Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią
i zabrudzeniem
• Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez
użycia narzędzi
• Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
• Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix,
do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
• Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia
narzędzi
• Samonośny
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni
przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów
• Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem
dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji
45 mm
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Element montażowy Geberit Duofix do WC,
Sigma 12 cm, regulowany, H112
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• Spłuczka podtynkowa z przyciskiem z przodu, z izolacją
przeciwroszeniową
• Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie
szkieletowej
• Samonośny
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Nóżki regulowane o 5 cm
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
Informacje dotyczące produktu
Maksymalna temperatura robocza wody

0,1-10 bar
o
252/3/4
C l

Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością
wody

2/3/4
7,5 ll

Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody

4/4,5/6/7,5 l
6i3l
4,5/6/7,5 l
0,11 l/s
0,5 bar

Zakres ciśnienia przepływu

Ustawienia fabryczne ilości wody do spłukiwania
Ilość wody do spłukiwania z funkcją „stop”
Przepływ obliczeniowy
Minimalne ciśnienie hydrauliczne

4/4,5/6/

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający, wsporniki dystansowe
Zastosowanie
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do miski toaletowej wiszącej o odległości mocowania 18 cm
• Do montażu wiszącej miski WC o długości ≤ 70 cm
• Do przyłączenia urządzeń myjących Geberit AquaClean
Charakterystyka
• Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm uruchamiana z przodu
• Spłukiwanie dwudzielne, przeznaczone do przycisków
uruchamiających Geberit Sigma01, Sigma30, Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma70, Sigma80
• Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10,
Sigma30 1M, Mambo
• Funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Sigma30
1M, Mambo
• Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe
natychmiast
• Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia
narzędzi
• Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez
użycia narzędzi
• Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią
i zabrudzeniem
• Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez
użycia narzędzi
• Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
• Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix,
do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
• Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia
narzędzi
• Mocowanie kolana odpływowego izolowane akustycznie
• Miska toaletowa z możliwością późniejszej regulacji wysokości,
41–49 cm
• Elastyczne kolano odpływowe do toalety
• Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia
narzędzi
• Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
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Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

111.396.00.5

Element montażowy Geberit Duofix do WC,
Sigma 12 cm, regulowany, H112

Element montażowy Geberit Duofix do WC,
Sigma 8 cm, H112

Maksymalna temperatura robocza wody

0,1-10 bar
25oC

Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością
wody

3/4 l

Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody

4,5/6/7,5 l
6i3l

Zakres ciśnienia przepływu

Ustawienia fabryczne ilości wody do spłukiwania
Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

111.796.00.1

Element montażowy Geberit Duofix do WC,
Sigma 8 cm, H112

Lehnen Evolution.
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Informacje dotyczące produktu

Zastosowanie
• Do wiszących misek WC o długości ≤ 70 cm
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
Charakterystyka
• Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiających Geberit
Sigma01, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70,
Sigma80
• Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10,
Sigma30 1M oraz Mambo
• Funkcja „stop” z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Sigma30 1M
oraz Mambo
• Rama nadaje się również do misek ustępowych o małej powierzchni
przylegania
• Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych
głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
• Kolano przyłączeniowe montowane w pionie w jednej płaszczyźnie
z przodu w położeniu głębokim
• Kolano przyłączeniowe przedłużone, do podłączenia w podłodze
• Mocowanie kolana odpływowego izolowane akustycznie
• Spłuczka podtynkowa z przyciskiem z przodu, z izolacją
przeciwroszeniową
• Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe
natychmiast
• Prace montażowe i serwisowe w obrębie spłuczki podtynkowej bez
użycia narzędzi
• Przyłącze wody na górze, z boku przesunięte w lewo
• Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią
i zabrudzeniem
• Obudowa ochronna z możliwością skrócenia na wykonanie
otworu rewizyjnego, pasująca do przycisków uruchamiających na
płaszczyźnie płyty
• Wyposażona w rurkę osłonową do dopływu wody do podłączania
urządzeń Geberit AquaClean
• Rama o profilu C 4x4 cm
• Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
• Nóżki regulowane o 5 cm
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
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Element montażowy do umywalki Geberit Duofix,
112 cm, bateria stojąca z podtynkową skrzynką
funkcyjną, z zestawem odpływowym ściennym
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Element montażowy Geberit Duofix do poręczy,
uchwytów, H112

Zastosowanie
Zastosowanie
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do zamocowania poręczy i uchwytów
Charakterystyka
•
•
•
•
•

Samonośny
Wysokość zabudowy 112 cm
Rama o profilu C 4x4 cm
Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
Płyta mocująca dla poręczy i uchwytów, ze sklejki wodoodpornej,
możliwość regulacji wysokości i głębokości
• Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
• Nóżki regulowane o 5 cm
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

111.790.00.1

Element montażowy Geberit Duofix do poręczy,
uchwytów, H112

• Do montażu w ściankach instalacyjnych nie na pełną wysokość
pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
• Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną
wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
• Do zabudowy przeznaczonej dla niepełnosprawnych
• Do montażu umywalek
• Do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką
funkcyjną
Charakterystyka
• Rama samonośna malowana proszkowo
• Rama z otworem wierconym ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji
drewnianej
• Wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane
• Wsporniki pod nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie
0-20 cm
• Wsporniki pod nogi montażowe z zabezpieczeniem antypoślizgowym
• Stopy obracalne
• Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
oraz szynach systemowych Geberit Duofix
• Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
• Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit,
do baterii stojących, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstępnie
zamontowana
Uwagi dotyczące dostawy
• Obudowa ochronna
• 2 pręty gwintowane M10
• Obudowa ochronna z pokrywą, do uniwersalnej skrzynki montażowej
• Elementy mocujące
Informacje dotyczące zamówienia
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Art. Nr.

Opis

111.556.00.1

Element montażowy do umywalki Geberit
Duofix 112cm

Element montażowy Geberit Duofix do umywalki
szpitalnej dla baterii stojącej, H112
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Element montażowy Geberit Duofix do umywalki
szpitalnej dla baterii ściennej, H130

Zastosowanie

Zastosowanie
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do umywalki z baterią ścienną

• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
• Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0–20 cm
• Do umywalki z baterią stojącą
Charakterystyka

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samonośny
Wysokość elementu 130 cm
Rama o profilu C 4x4 cm
Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie
szkieletowej
Rozstaw otworów montażowych umywalki 5–38 cm
Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości
i głębokości
Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
Nóżki regulowane o 5 cm
Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
Uwagi dotyczące dostawy

• Nie zawiera: Zestawu wykończeniowego do syfonu podtynkowego
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samonośny
Wysokość zabudowy 112 cm
Rama o profilu C 4x4 cm
Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie
szkieletowej
Rozstaw otworów montażowych umywalki 5–38 cm
Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości
i głębokości
Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0–20 cm
Nóżki regulowane o 5 cm
Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75
Uwagi dotyczące dostawy

• Nie zawiera: Zestawu wykończeniowego do syfonu podtynkowego
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe

Informacje dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące zamówienia

Art. Nr.

Opis

Art. Nr.

Opis

111.477.00.1

Element montazowy Geberit Duofix do
umywalki szpitalnej dla baterii ściennej, H130

111.480.00.1

Element montażowy Geberit Duofix do
umywalki szpitalnej dla baterii stojącej, H1120
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Zestaw odpływowy ścienny Geberit do umywalki,
ze zbiornikiem do montażu w ścianie i zestawem
wykończeniowym, odpływ poziomy

Zastosowanie
• Do elementów montażowych do umywalki Geberit, z zestawem
odpływowym ściennym
Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
•
•
•
•

Do montażu podtynkowego
Do konstrukcji masywnej
Do umywalek szpitalnych
Do zabudowy przeznaczonej dla niepełnosprawnych
Charakterystyka

• Zgodność z EN 274-3
• Zestaw odpływowy ścienny o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas
montażu końcowego

Wysokość zasyfonowania

50 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy

Informacje dotyczące zamówienia
Kolor

151.120.11.1

Biały-alpin

Uwagi dotyczące dostawy
•
•
•
•

Płytka przykrywająca
Uszczelka płaska
Kolano przyłączeniowe ø 32 mm
Uszczelka ø 40 / 32 mm
Informacje dotyczące zamówienia

Powierzchnia

151.120.21.1

Chrom błyszczący

151.120.00.1

Stal nierdzewna

Kolor

115.415.00.1
115.416.11.1
115.416.21.1

• Kolano przyłączeniowe ø 32 mm
• Płytka przykrywająca
• Zbiornik do montażu w ścianie
• Zestaw odpływowy ścienny
• Uszczelki
• Obudowa ochronna
• Elementy mocujące

Art. Nr.

• Obracalna płytka przykrywająca
• Mocowanie bez śrub

Art. Nr.

Informacje dotyczące produktu
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Zestaw wykończeniowy Geberit do umywalki
z zestawem odpływowym ściennym

Biały-alpin

Powierzchnia

Materiał

Stal nierdzewna
szczotkowana

Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne

Chrom błyszczący Tworzywo sztuczne

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, zasilany bateryjnie, Sigma10, 12 cm

Zastosowanie

Zastosowanie
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Sigma 12 cm firmy Geberit za pomocą przycisków radiowych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Geberit Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Sigma 12 cm firmy Geberit za pomocą przycisków radiowych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Geberit Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy
• Zabezpieczenie przed kradzieżą

Lehnen Evolution.
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Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, Sigma10, 12 cm

Charakterystyka

Charakterystyka
• Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
• Łatwy montaż i serwis

Informacje dotyczące produktu

Informacje dotyczące produktu
Zasięg fal radiowych
Częstotliwość radiowa
Napięcie robocze
Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe
Ustawienie fabryczne spłukiwania okresowego

• Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
• Łatwy montaż i serwis

10 m
868,4 MHz
4,1 V DC
50-60 Hz
85-240 V AC
168 h

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zasilacz art. nr 115.861.00.1
• Nie zawiera: Przycisk radiowy
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor (ramka/pierścień/przycisk)

115.867.SN.5

Stal nierdzewna szczotkowana/polerowana/
szczotkowana

Zasięg fal radiowych
Częstotliwość radiowa
Napięcie robocze
Typ baterii
Ustawienie fabryczne spłukiwania okresowego

10 m
868,4 MHz
3 V DC
LR20
168 h

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Przycisk radiowy
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor (ramka/pierścień/przycisk)

115.869.SN.5

Stal nierdzewna szczotkowana/polerowana/
szczotkowana
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Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
Sigma10, 12 cm

Zastosowanie

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
uniwersalny, 12 cm

Zastosowanie

• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Sigma 12 cm firmy Geberit za pomocą przycisków elektrycznych
• Zabezpieczenie przed kradzieżą
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych

• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Geberit Sigma 12 cm, za pomocą przycisków elektrycznych
• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Charakterystyka

Charakterystyka
• Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego
umieszczonego w poręczy, połączenie kablowe
• Uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym
Informacje dotyczące produktu
Zakres ustawień spłukiwania okresowego
Napięcie robocze
Stopień ochrony

1-168h
4,1 V DC
IP45

• Uruchamianie spłukiwania przyciskiem elektrycznym, połączenie
kablowe
• Możliwość połączenia z pojedynczym przyciskiem spłukującym
Sigma10, Sigma30 1M oraz Mambo lub zaślepką otworu rewizyjnego
do spłuczki Sigma
• Uruchamianie spłukiwania za pomoca przycisku elektrycznejo
umieszczonego w poręczy, połączenie kablowe
• Uruchamianie spłukiwania przyciskiem spłukującym
Informacje dotyczące produktu
Ustawienie fabryczne spłukiwania okresowego

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zasilacz art. nr 115.861.00.1
• Nie zawiera: Przycisk elektryczny
Informacje dotyczące zamówienia

68

Art. Nr.

Kolor (ramka/pierścień/przycisk)

115.863.SN.5

Stal nierdzewna szczotkowana/polerowana/
szczotkowana

Napięcie robocze
Stopień ochrony

168h
4,1 V DC
IP45

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zasilacz art. nr 115.861.00.1
• Nie zawiera: Przycisk elektryczny
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający/zaślepka
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

115.862.00.1

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
uniwersalny, 12 cm

Zastosowanie

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, zasilany bateryjnie, uniwersalny, 12 cm
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Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, uniwersalny, 12 cm

Zastosowanie

• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Sigma 12 cm firmy Geberit za pomocą przycisków radiowych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Geberit Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy
Charakterystyka

• Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Sigma 12 cm firmy Geberit za pomocą przycisków radiowych
• Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych
Geberit Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego
umieszczonego w poręczy
Charakterystyka

• Uruchamianie spłukiwania przyciskiem radiowym Geberit, połączenie
bezprzewodowe, radiowe
• Możliwość połączenia z pojedynczym przyciskiem spłukującym
Sigma10, Sigma30 1M oraz Mambo lub zaślepką otworu rewizyjnego
do spłuczki Sigma
• Łatwy montaż i serwis
Informacje dotyczące produktu
Zasięg fal radiowych
Częstotliwość radiowa
Napięcie robocze
Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe
Ustawienie fabryczne spłukiwania okresowego

• Uruchamianie spłukiwania przyciskiem radiowym Geberit, połączenie
bezprzewodowe, radiowe
• Możliwość połączenia z pojedynczym przyciskiem spłukującym
Sigma10, Sigma30 1M oraz Mambo lub zaślepką otworu rewizyjnego
do spłuczki Sigma
• Łatwy montaż i serwis
Informacje dotyczące produktu

10 m
868,4 MHz
4,1 V DC
50-60 Hz
85-240 V AC
168 h

Zasięg fal radiowych
Częstotliwość radiowa
Napięcie robocze
Typ baterii
Ustawienie fabryczne spłukiwania okresowego

10 m
868,4 MHz
3 V DC
LR20
168 h

Uwagi dotyczące dostawy
Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający
• Nie zawiera: Przycisk radiowy
• Nie zawiera: Zasilacz art. nr 115.861.00.1
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

115.897.00.1

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, uniwersalny, 12 cm

• Nie zawiera: Przycisk uruchamiający
• Nie zawiera: Przycisk radiowy
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

115.898.00.1

Elektryczny zestaw uruchamiający WC Geberit,
RF, zasilanie bateryjne, uniwersalny, 12 cm
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Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01,
do spłukiwania dwudzielnego
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Zasilacz zestawu uruchamiającego WC

Zastosowanie

Zastosowanie
• Do montażu podtynkowego w ścianach pełnych lub z płyty gipsowej
• Do przygotowania przyłącza zasilania systemu spłukiwania WC
• Do połączenia z pojedynczym zostawem uruchamiającym WC

Charakterystyka

Charakterystyka

• Uruchamianie z przodu
• Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia
narzędzi

• Zmiana napięcia 220 V na 4,1 V DC
Informacje dotyczące produktu
Stopień ochrony
Częstotliwość sieciowa
Napięcie znamionowe

IP20
50-60 Hz
85-240 V AC

Uwagi dotyczące dostawy
•
•
•
•
•

Zasilacz
Gniazdko podtynkowe do otworu o średnicy 76 mm
Pokrywa gniazda podtynkowego
Rura osłonowa 1,7 m
Przepust rury

Informacje dotyczące produktu
Siła nacisku

< 20 N

Materiał

Tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy
• Ramka montażowa
• 2 bolce dystansowe
• 2 popychacze
Informacje dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące zamówienia

Art. Nr.

Kolor

Art. Nr.

Opis

115.770.11.5

Biały-alpin

115.861.00.1

Zasilacz zestawu uruchamiającego WC

115.770.21.5

Chrom błyszczący

115.770.46.5

Chrom matowy

Zestaw montażowy do elektrycznego zestawu
uruchamiającego WC, do uchwytów

Zastosowanie
• Do przygotowania montażu systemu zdalnego uruchamiania w sposów przewodowy dla spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
• Do zastosowania w ścianach pełnych lub z płyty gipsowej
• Do połączenia kablem gniazda podtynkowego ze spłuczką podtynkową.
Uwagi dotyczące dostawy
• Gniazdko podtynkowe do otworu o średnicy 68 mm
• Rura osłonowa 80 cm
Informacje dotyczące zamówienia
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• 2 zakresy spłukiwania
• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit
Sigma 12 cm i 8 cm

Art. Nr.

Opis

241.154.00.1

Zestaw montażowy do elektrycznego zestawu
uruchamiającego WC, do uchwytów

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20,
przedni

Zastosowanie

Zastosowanie
• Do spłukiwania z możliwością zatrzymania
• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit
Sigma 12 cm i 8 cm

• 2 zakresy spłukiwania
• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit
Sigma 12 cm i 8 cm
Charakterystyka

Charakterystyka
• Uruchamianie z przodu
• Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia
narzędzi

• Uruchamianie z przodu
• Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia
narzędzi

Informacje dotyczące produktu

Informacje dotyczące produktu

Siła nacisku

< 20 N

Siła nacisku

< 20 N

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal nierdzewna

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal nierdzewna

Uwagi dotyczące dostawy

Uwagi dotyczące dostawy

• Ramka montażowa
• 2 bolce dystansowe
• Popychacz
• Blokada popychacza

• Ramka montażowa
• 2 bolce dystansowe
• 2 popychacze

Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.
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Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10,
przedni

Kolor

115.758.KH.5 Chrom błyszczący / chrom matowy / chrom błyszczący
115.758.KJ.5 Biały / chrom błyszczący / biały
115.758.KL.5 Biały / chrom matowy / chrom
115.758.KN.5 Chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy
115.758.SN.5 Stal nierdzewna szczotk. / polerowana / szczotkowana

Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

115.882.KH.1

Chrom błyszczący / chrom matowy / chrom błyszczący

115.882.KJ.1

Biały / chrom błyszczący / biały

115.882.KL.1

Biały / chrom matowy / chrom matowy

115.882.KN.1

Chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy

115.882.SN.1

Stal nierdzewna / polerowana / szczotkowana
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Przycisk uruchamiający Geberit Sigma30,
przedni

Zastosowanie

Zastosowanie

• 2 zakresy spłukiwania
• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit
Sigma 12 cm i 8 cm
Charakterystyka

• 2 zakresy spłukiwania
• Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Geberit
Sigma 12 cm i 8 cm
Charakterystyka

• Uruchamianie z przodu
• Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia
narzędzi
Informacje dotyczące produktu
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Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50,
przedni

• Uruchamianie z przodu
• Przyciski uruchamiające powlekane easy-to-clean
• Popychacze izolowane akustycznie, szybkie ustawienie bez użycia
narzędzi

Siła nacisku

< 20 N

Informacje dotyczące produktu

Materiał

Tworzywo sztuczne

Siła nacisku

< 20 N

Uwagi dotyczące dostawy

Uwagi dotyczące dostawy

• Ramka montażowa
• 2 bolce dystansowe
• 2 popychacze

• Ramka montażowa
• 2 bolce dystansowe
• 2 popychacze

Informacje dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące zamówienia

Art. Nr.

Kolor

Art. Nr.

Kolor

115.883.KH.1

Chrom błyszczący / chrom matowy /chrom błyszczący

115.788.11.5

Biały-alpin

115.883.KJ.1

Biały / chrom błyszczący/ biały

115.788.21.5

Chrom błyszczący

115.883.KL.1

Biały / chrom matowy / chrom matowy

115.788.GH.5

Chrom szczotkowany

115.883.KN.1

Chrom matowy / chrom błyszczący / chrom matowy

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca,
zasilanie sieciowe, z natynkową skrzynką
funkcyjną

Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką
funkcjonalną i zasilaczem
• Wężyki zbrojone 3/8”
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące

Informacje dotyczące zamówienia

Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie przez zasilacz
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.161.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.162.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

110–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50–60 Hz

Napięcie robocze

4,5 V DC

Pobór mocy

0,1 W

Długość kabla

1m

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C
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Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca,
zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki
funkcyjnej
Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy
Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do montażu w elementach montażowych do umywalki Geberit, bateria
stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do montażu w skrzynkach montażowych do baterii umywalkowych
Geberit, do baterii stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie przez zasilacz
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
Informacje dotyczące produktu
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Napięcie znamionowe

110–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50–60 Hz

Napięcie robocze

4,5 V DC

Pobór mocy

0,1 W

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Moduł elektroniczny
• Jednostka funkcjonalna
• Zasilacz
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Nie zawiera
• Element montażowy do umywalki Geberit lub skrzynka montażowa do
baterii umywalkowej Geberit
• Płytka przykrywająca
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.181.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.182.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca,
zasilanie sieciowe, z natynkową skrzynką
funkcyjną

Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie przez zasilacz
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką
funkcjonalną i zasilaczem
• Wężyki zbrojone 3/8”
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.171.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116. 172.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

110–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50–60 Hz

Napięcie robocze

4,5 V DC

Pobór mocy

0,1 W

Długość kabla

1m

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C
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Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca,
zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki
funkcyjnej
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GEBERIT

Temperatura składowania

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do montażu w elementach montażowych do umywalki Geberit, bateria
stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do montażu w skrzynkach montażowych do baterii umywalkowych
Geberit, do baterii stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Moduł elektroniczny
• Jednostka funkcjonalna
• Zasilacz
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Nie zawiera
• Element montażowy do umywalki Geberit lub skrzynka montażowa do
baterii umywalkowej Geberit
• Płytka przykrywająca
Informacje dotyczące zamówienia

Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie przez zasilacz
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
Informacje dotyczące produktu
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-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

Napięcie znamionowe

110–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50–60 Hz

Napięcie robocze

4,5 V DC

Pobór mocy

0,1 W

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.191.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.192.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca,
zasilanie bateryjne, z natynkową skrzynką
funkcyjną
Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie bateryjne
• Bateria wystarczająca na ok. 200’000 uruchomień
• Ostrzeżenie o słabej baterii
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Lehnen Evolution.
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Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką
funkcjonalną i gniazdem baterii
• Wężyki zbrojone 3/8”
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.163.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.164.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Informacje dotyczące produktu
Typ baterii

Alkaliczne (1,5 V AA)

Napięcie robocze

3 V DC

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C
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Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca,
zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki
funkcyjnej
Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy
Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do montażu w elementach montażowych do umywalki Geberit, bateria
stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do montażu w skrzynkach montażowych do baterii umywalkowych
Geberit, do baterii stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie bateryjne
• Bateria wystarczająca na ok. 200’000 uruchomień
• Ostrzeżenie o słabej baterii
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
Informacje dotyczące produktu
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Typ baterii

Alkaliczne (1,5 V AA)

Napięcie robocze

3 V DC

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Moduł elektroniczny
• Jednostka funkcjonalna
• Gniazdo baterii
• 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Nie zawiera
• Element montażowy do umywalki Geberit lub skrzynka montażowa do
baterii umywalkowej Geberit
• Płytka przykrywająca
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.183.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.184.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca,
zasilanie bateryjne, z natynkową skrzynką
funkcyjną
Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy

Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie bateryjne
• Bateria wystarczająca na ok. 200’000 uruchomień
• Ostrzeżenie o słabej baterii
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką
funkcjonalną i gniazdem baterii
• Wężyki zbrojone 3/8”
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.173.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.174.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Informacje dotyczące produktu
Typ baterii

Alkaliczne (1,5 V AA)

Napięcie robocze

3 V DC

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C
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Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca,
zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki
funkcyjnej
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Temperatura składowania

-20 - +70 °C

Maksymalna temperatura wody

60 °C

Maksymalna krótkotrwała temperatura wody

90 °C

Przepływ przy 3 bar

5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,07 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Zakres regulacji spłukiwania okresowego

1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego 24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania
okresowego

5–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania
okresowego

5s

Materiał

Mosiądz
chromowany /
tworzywo sztuczne

Uwagi dotyczące dostawy
Zastosowanie
• Do zastosowania w obiektach publicznych i półpublicznych
• Do montażu w umywalkach lub płytach roboczych
• Do montażu w elementach montażowych do umywalki Geberit, bateria
stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do montażu w skrzynkach montażowych do baterii umywalkowych
Geberit, do baterii stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną
• Do podłączenia wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej
• Do zastosowania z miskami ze stali nierdzewnej
• Nie nadaje się do małych podgrzewaczy przepływowych
Charakterystyka
• Grupa baterii I zgodnie z DIN 4109
• Automatyczne uruchamianie spłukiwania
• Wykrywanie za pomocą podczerwieni
• Czujnik podczerwieni samoregulujący
• Wandalooporny
• Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
• Ustawianie temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku wersji z
mieszaczem)
• Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w
przypadku wersji z mieszaczem)
• Zasilanie bateryjne
• Bateria wystarczająca na ok. 200’000 uruchomień
• Ostrzeżenie o słabej baterii
• Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
• Oszczędność wody dzięki szybkoreagującej, dwustrumieniowej technice
odczytu
• Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomocą Geberit ServiceHandy
• Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
• Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
• Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
• Możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą Geberit Clean-Handy
• Możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji
• Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
• Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
Informacje dotyczące produktu
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Typ baterii

Alkaliczne (1,5 V AA)

Napięcie robocze

3 V DC

Ciśnienie robocze

50–1000 kPa

Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie

≤ 150 kPa

Temperatura otoczenia

1–40 °C

• Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem
podłączeniowym
• Moduł elektroniczny
• Jednostka funkcjonalna
• Gniazdo baterii
• 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
• Klucz do regulatora strumienia
• Elementy mocujące
Nie zawiera
• Element montażowy do umywalki Geberit lub skrzynka montażowa do
baterii umywalkowej Geberit
• Płytka przykrywająca
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

Mieszacz

116.193.21.1

Chrom błyszczący

Bez mieszacza

116.194.21.1

Chrom błyszczący

Z mieszaczem

Masa brutto

7,5 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Przepływ obliczeniowy

0,04 l/s

Minimalne ciśnienie hydrauliczne

0,5 bar

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zestawu przyłączeniowego Geberit AquaClean do
spłuczek podtynkowych Geberit
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

146.130.11.2

biały-alpin
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AquaClean 4000 - deska sedesowa
z funkcją podmywania

Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
• Do montażu na misce ustępowej z przelotowymi otworami do
montażu deski
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
Radarowe wykrywanie użytkownika
Wysuwana dysza służąca do higieny intymnych obszarów ciała
5 stopni ustawienia intensywności strumienia
Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
Zgodność z normami EN 1717/13077
Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
Wbudowany zbiornik ciepłej wody
Przyłącze wody z boku po lewej stronie
Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

220–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50/60 Hz

Pobór mocy

750–900 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

0,45/5,8 W

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Przepływ przez końcówkę natrysku

0,9–1,5 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

5

Zakres ciśnienia przepływu

0,5–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

0,9 l

Masa netto

4,1 kg

81

Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000
z miską ustępową

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Informacje dotyczące zamówienia

Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
Wbudowany zbiornik ciepłej wody
Wysuwana dysza służąca do higieny intymnych obszarów ciała
5 stopni ustawienia intensywności strumienia
Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
Radarowe wykrywanie użytkownika
Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
Przyłącze wody z boku po lewej stronie
Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
Zgodność z normami EN 1717/13077
Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia
powierzchnią
Informacje dotyczące produktu
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Napięcie znamionowe

220–240 V AC

Częstotliwość sieciowa

50/60 Hz

Pobór mocy

750–900 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

0,45/5,8 W

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Przepływ przez końcówkę natrysku

0,9–1,5 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

5

Zakres ciśnienia przepływu

0,5–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

0,9 l

Masa netto

4,1 kg

Masa brutto

7,5 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Art. Nr.

Kolor

146.135.11.1

biały-alpin

Temperatura robocza

10–40 °C

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

7

Zakres ciśnienia przepływu

1–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

1,65 l

Masa netto

6,1 kg

Masa brutto

9 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Przepływ obliczeniowy

0,08 l/s

Minimalne ciśnienie hydrauliczne

1 bar, 100 kPa

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zestawu przyłączeniowego Geberit AquaClean do
spłuczek podtynkowych Geberit
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AquaClean 5000 - deska sedesowa
z funkcją higieny intymnej

Informacje dotyczące zamówienia
Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
• Do montażu na misce ustępowej z przelotowymi otworami do
montażu deski
• Montaż możliwy na misce ustępowej z nieprzelotowymi otworami do
montażu deski po zakupieniu zestawu art. nr 240.495.00.1

Art. Nr.

Kolor

146.120.10.1

bahamabeige

146.120.11.2

biały-alpin

146.120.CG.1

manhattan

146.120.EP.1

pergamon

Charakterystyka
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• Czujnik użytkownika na podczerwień
• Funkcja odsysania zanieczyszczonego powietrza poprzez filtr
z węglem aktywnym
• Wysuwana dysza służąca do higieny intymnych obszarów ciała
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
• Regulowana intensywność strumienia wody (7-stopniowa)
• Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
• Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
• Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
• Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
• Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
• Wbudowany zbiornik ciepłej wody
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie
Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50-60 Hz

Pobór mocy

850 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

1/6,7 W

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Natężenie przepływu podczas odsysania
zanieczyszczonego powietrza

4,4 m³/h

Przepływ przez końcówkę natrysku

1,7–3 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C
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Deska sedesowa Geberit AquaClean 5000
z miską ustępową
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Temperatura składowania

Zastosowanie

Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
Czujnik użytkownika na podczerwień
Wbudowany zbiornik ciepłej wody
Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
Funkcja odsysania zanieczyszczonego powietrza poprzez filtr
z węglem aktywnym
Wysuwana dysza służąca do higieny intymnych obszarów ciała
Regulowana intensywność strumienia wody (7-stopniowa)
Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
Przyłącze wody z boku po lewej stronie
Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
Zgodność z normami EN 1717/13077
Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia
powierzchnią
Informacje dotyczące produktu
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20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

7

Zakres ciśnienia przepływu

1–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

1,65 l

Masa netto

6,1 kg

Masa brutto

9 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Informacje dotyczące zamówienia

• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała

Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50-60 Hz

Pobór mocy

850 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

1/6,7 W

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Natężenie przepływu podczas odsysania
zanieczyszczonego powietrza

4,4 m³/h

Przepływ przez końcówkę natrysku

1,7–3 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

Art. Nr.

Kolor

146.126.11.1

biały-alpin

Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
• Do montażu na misce ustępowej z przelotowymi otworami do
montażu deski
• Montaż możliwy na misce ustępowej z nieprzelotowymi otworami do
montażu deski po zakupieniu zestawu art. nr 240.495.00.1

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Natężenie przepływu podczas odsysania
zanieczyszczonego powietrza

4,4 m³/h

Natężenie przepływu powietrza suszarki

9,1 m³/h

Przepływ przez końcówkę natrysku

1,7–3 l/min

Przepływ przez perlator

0,6-2 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury suszenia

45 °C

Zakres ustawień temperatury powietrza

20-45 °C

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Zakres ustawień temperatury wody

10-39 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

7

Zakres ciśnienia przepływu

1–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

1,65 l

Masa netto

6,3 kg

Masa brutto

9,2 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Przepływ obliczeniowy

0,08 l/s

Minimalne ciśnienie hydrauliczne

1 bar, 100 kPa
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AquaClean 5000plus - deska sedesowa
z funkcją higieny intymnej

Uwagi dotyczące dostawy

Charakterystyka
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• Czujnik użytkownika na podczerwień
• Funkcja odsysania zanieczyszczonego powietrza poprzez filtr z
węglem aktywnym
• Wysuwane ramię dyszy służącej do higieny intymnych obszarów
ciała
• Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 7 położeniach
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
• Możliwość podłączenia masażu pulsującym strumieniem wody
• Regulowana intensywność strumienia wody (7-stopniowa)
• Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
• Regulacja temperatury wody w natrysku
• Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
• Suszenie ciepłym powietrzem
• Regulacja temperatury powietrza w suszarce
• Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
• Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
• Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
• Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
• Wbudowany zbiornik ciepłej wody
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie

• Nie zawiera: Zestawu przyłączeniowego Geberit AquaClean do
spłuczek podtynkowych Geberit
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

146.110.10.1

bahamabeige

146.110.11.2

biały-alpin

146.110.CG.1

manhattan

146.110.EP.1

pergamon

Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50-60 Hz

Pobór mocy

850 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

1/6,7 W

Stopień ochrony

IPX4
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Deska sedesowa Geberit AquaClean 5000plus
z miską ustępową

Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
Charakterystyka
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• Funkcja odsysania zanieczyszczonego powietrza poprzez filtr z
węglem aktywnym
• Czujnik użytkownika na podczerwień
• Wbudowany zbiornik ciepłej wody
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
• Wysuwane ramię dyszy służącej do higieny intymnych obszarów
ciała
• Regulowana intensywność strumienia wody (7-stopniowa)
• Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 7 położeniach
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
• Możliwość podłączenia masażu pulsującym strumieniem wody
• Regulacja temperatury wody w natrysku
• Strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas
działania natrysku
• Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody
(wł./wył./tryb oszczędzania energii)
• Suszenie ciepłym powietrzem
• Regulacja temperatury powietrza w suszarce
• Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie
• Przyłącze elektryczne z tyłu, maskowane, możliwość ułożenia
przewodów w lewo lub w prawo
• Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
• Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
• Zgodność z normami EN 1717/13077
• Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia
powierzchnią
Informacje dotyczące produktu
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Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50-60 Hz

Pobór mocy

850 W

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii/przy
włączonym ogrzewaniu

1/6,7 W

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Długość przewodu sieciowego

2m

Natężenie przepływu podczas odsysania
zanieczyszczonego powietrza

4,4 m³/h

Natężenie przepływu powietrza suszarki

9,1 m³/h

Przepływ przez końcówkę natrysku

1,7–3 l/min

Przepływ przez perlator

0,6-2 l/min

Fabryczne ustawienie temperatury suszenia

45 °C

Zakres ustawień temperatury powietrza

20-45 °C

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Zakres ustawień temperatury wody

10-39 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

7

Zakres ciśnienia przepływu

1–10 bar

Pojemność zbiornika ciepłej wody

1,65 l

Masa netto

6,3 kg

Masa brutto

9,2 kg

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

146.119.11.1

biały-alpin

Geberit AquaClean Sela - urządzenie WC z funkcją
higieny intymnej, UP
Informacje dotyczące zamówienia
Kolor

146.143.11.1

biały-alpin
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Art. Nr.

Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
Charakterystyka
• Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia
powierzchnią
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• Radarowe wykrywanie użytkownika
• Wysuwana dysza służąca do higieny intymnych obszarów ciała
• Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 5 położeniach
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
• 5 stopni ustawienia intensywności strumienia
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
• Wbudowany zbiornik ciepłej wody
• Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody (wł./
wył./tryb oszczędzania energii)
• Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
• Włącznik
• Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie, ukryte za miską ustępową
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej
stronie przy wykorzystaniu akcesoriów
• Przyłącze elektryczne z boku po prawej stronie, ukryte za
miską ustępową (przyłącze bezpośrednie za pomocą wtyczki
systemowej przy zastosowaniu 3-żyłowego, elastycznego przewodu
płaszczowego)
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego z
prawej strony za pomocą gniazdka
• Zgodność z normami EN 1717/13077
Informacje dotyczące produktu
Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50–60 Hz

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Temperatura składowania

-10 – +60 °C

Temperatura robocza

10–40 °C

Liczba stopni regulacji strumienia natrysku

5

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

20 s

Fabryczne ustawienie temperatury wody

37 °C

Pobór mocy

800 W

Przepływ przez końcówkę natrysku

0,9–1,5 l/min

Przepływ obliczeniowy

0,04 l/s

Minimalne ciśnienie hydrauliczne

0,5 bar

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg
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Geberit AquaClean Mera Comfort - urządzenie WC
z funkcją higieny intymnej, UP
-10 – +60 °C

Temperatura robocza

5-55 °C

Ustawienie fabryczne czasu natrysku

30-50 s

Pobór mocy

2000 W

Pobór mocy

< 0,1 W

Zakres ciśnienia przepływu

0,5–10 bar

Przepływ obliczeniowy

0,03 l/s

Minimalne ciśnienie hydrauliczne

0,5 bar

Maksymalne obciążenie deski sedesowej

150 kg

Informacje dotyczące zamówienia
Zastosowanie
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
Charakterystyka
• Hybrydowy system ciepłej wody z bojlerem i zbiornikiem ciepłej wody
• Dysza główna z dyszami podwójnymi w technologii natrysku WhirlSpray
• Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
• Regulacja temperatury wody w natrysku
• 5 stopni ustawienia intensywności strumienia
• Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 5 położeniach
• Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia
dyszy do przodu i do tyłu)
• Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej
wodą
• Program odkamieniania
• Bezkrawędziowa miska ustępowa ze spłukiwaniem TurboFlush
• Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia powierzchnią
• Radarowe wykrywanie użytkownika
• Możliwość wymiany filtra ceramicznego neutralizującego zapachy
bez użycia narzędzi
• Króciec przyłączny odsysania z funkcją opóźnienia
• Suszenie ciepłym powietrzem
• Wysuwane ramię suszarki
• Regulacja temperatury powietrza w suszarce
• Deska sedesowa z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
sedesowej
• Regulowana temperatura ogrzewania deski sedesowej
• Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
• Pokrywa deski sedesowej z SoftOpening
• Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej
• Aktywacja światła orientacyjnego poprzez zbliżenie się
• Możliwość ustawienia siedmiu kolorów podświetlenia
• Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
• Możliwość zaprogramowania czterech profili użytkownika
• Przyłącze wody z boku po lewej stronie, ukryte za miską ustępową
• Przyłącze elektryczne za pomocą trójżyłowego, elastycznego przewodu płaszczowego
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej
stronie przy wykorzystaniu akcesoriów
• Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego z prawej strony za pomocą gniazdka
• Zgodność z normami EN 1717/13077
Informacje dotyczące produktu
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Temperatura składowania

Napięcie znamionowe

230 V prąd
zmienny

Częstotliwość sieciowa

50 Hz

Stopień ochrony

IPX4

Klasa ochronna

I

Art. Nr.

Kolor

146.212.11.1

biały-alpin

146.212.21.1

chrom błyszczący

Przepływ obliczeniowy

37 °C
0,02 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Czas trwania natrysku

50 s
150 kg

Ustawienia fabryczne temperatury wody

Maksymalne obciążenie deski sedesowej
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Kolor

146.292.11.1

Biały-alpin
Stal nierdzewna
szczotkowana

146.292.FW.1

Zastosowanie
• Do komfortowego i bezwonnego korzystania z toalety
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych
obszarów ciała kobiet

Powierzchnia

146.292.SI.1

Biały

Szkło

146.292.SJ.1

Czarny

Szkło
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Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska
WC - urządzenie WC z funkcją higieny intymnej

Charakterystyka
• Podgrzew ciepłej wody przez podgrzewacz przepływowy
• Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
• Osobna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
• Możliwość wyłączenia boilera
• Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów
ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
• Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
• Możliwość regulacji ramienia natryskowego w pięciu stopniach
• Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna
regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
• Automatyczna dezynfekcja wstępna i dezynfekcja po użyciu dyszy
natryskowej wodą
• Program odkamieniania
• Bezkrawędziowa miska ustępowa
• Ceramiczna muszla toaletowa z powierzchnią ceramiczną z
uszlachetnionym szkliwem
• Wykrywanie użytkownika
• Możliwość włączenia odsysania zanieczyszczonego powietrza z
porowatym filtrem ceramicznym
• Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją opóźnienia
• Możliwość podłączenia suszarki
• Deska sedesowa z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
• Deska sedesowa i pokrywa z funkcją wolnego opadania
• Pokrywa deski sedesowej z SoftOpening
• Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
• Możliwość zaprogramowania czterech profili użytkownika
• Przyłącze wody z boku z lewej strony, zakryte miską ustępową
• Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem
płaszczowym, z boku po prawej stronie zakryty miską ustępową
• Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Informacje dotyczące produktu
Stopień ochrony
Stopień ochrony
Napięcie znamionowe
Częstotliwość sieciowa
Pobór mocy
Pobór mocy w stanie gotowości
Ciśnienie
Temperatura pracy

I
IPX4
230 V AC
50 Hz
2000 W
≤ 0,5 W
50–1000
kPa
5–40 °C
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Geberit AquaClean Tuma Comfort - deska
sedesowa z funkcją podmywania

• Zestaw do czyszczenia
• Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
• Elementy mocujące
Nie zawiera

Lehnen Evolution.
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• Zestaw przyłączeniowy
Informacje dotyczące zamówienia
Kolor

146.272.11.1

Biały-alpin

Zastosowanie
• Do komfortowego i bezwonnego korzystania z toalety
• Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych
obszarów ciała kobiet
• Do późniejszego montażu na miskach ustępowych (wymiana deski
sedesowej i pokrywy deski sedesowej)
Charakterystyka

Informacje dotyczące produktu
Stopień ochrony

I

Stopień ochrony

IPX4

Napięcie znamionowe

230 V AC

Częstotliwość sieciowa

50 Hz

Pobór mocy

2000 W

Pobór mocy w stanie gotowości

≤ 0,5 W

Długość kabla

2m

Ciśnienie

50–1000 kPa

Temperatura pracy

5–40 °C

Ustawienia fabryczne temperatury wody

37 °C

Przepływ obliczeniowy

0,02 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu
obliczeniowego

50 kPa

Czas trwania natrysku

50 s

Uwagi dotyczące dostawy
• Wężyk zbrojony 3/8” z kolanem 1/2”
• Osłona zabezpieczająca
• Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
• Porowaty filtr ceramiczny
• Odkamieniacz 125 ml

Powierzchnia

Stal nierdzewna
szczotkowana

146.272.FW.1

• Podgrzew ciepłej wody przez podgrzewacz przepływowy
• Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
• Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów
ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
• Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
• Możliwość regulacji ramienia natryskowego w pięciu stopniach
• Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna
regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
• Automatyczna dezynfekcja wstępna i dezynfekcja po użyciu dyszy
natryskowej wodą
• Program odkamieniania
• Wykrywanie użytkownika
• Deska sedesowa z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
• Deska sedesowa i pokrywa z funkcją wolnego opadania
• Pokrywa deski sedesowej z SoftOpening
• Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
• Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
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Art. Nr.

146.272.SI.1

Biały

Szkło

146.272.SJ.1

Czarny

Szkło

Wpust odpływu liniowego Geberit do natrysków,
H90, h50

Zastosowanie

Zastosowanie
•
•
•
•
•
•

Lehnen Evolution.
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Odpływ Geberit do natrysków,
H90, h50

• Do montażu wewnątrz budynków
• Do podłogi z warstwami o wysokości 90–200 mm
• Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi

Do montażu wewnątrz budynków
Do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie
Do podłogi z warstwami o wysokości 90–200 mm
Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi
Do odprowadzania ścieków z jednej głowicy natryskowej
Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi

Charakterystyka

Charakterystyka
•
•
•
•

Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
Minimalna wysokość jastrychu przy wlewie 90 mm
Montaż na płytkach ceramicznych na podłożu 2–40 mm
Włóknina uszczelniająca fabrycznie zamocowana na całym obwodzie
szer. 10 cm, do łączenia systemów uszczelnień
• Kratka ze stali nierdzewnej
• Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
• Element podstawowy EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
Informacje dotyczące produktu

• Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
• Minimalna wysokość jastrychu przy wlewie 90 mm
• Włóknina uszczelniająca fabrycznie zamocowana na całym obwodzie
szer. 10 cm, do łączenia systemów uszczelnień
• Element podstawowy EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
Informacje dotyczące produktu

0,8 l/s
50 mm

Maksymalna przepustowość
Wysokość zasyfonowania
Uwagi dotyczące dostawy

• Do zzastosowania z Rynną zbiorczą z serii CleanLine 20/60

0,8 l/s
50 mm

Maksymalna przepustowość
Wysokość zasyfonowania

Informacje dotyczące zamówienia

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zasilacz art. nr 115.861.00.1
• Nie zawiera: Przycisk radiowy

Art. Nr.

d
mm

DN

B
cm

H
cm

H1
cm

h
cm

L
cm

L1
cm

154.150.00.1

50

50

13

9

9-20

4,2

30

35,8

Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

d
mm

DN

B
cm

H
cm

H1
cm

h
cm

L
cm

L1
cm

154.050.00.1

50

50

13

9

9-20

4,2

30

35,8
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Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
przykręcana

Zastosowanie

Zastosowanie

• Do odpływu liniowego Geberit do natrysku, 8 x 8 cm
Uwagi dotyczące dostawy
• Nieprzejezdna
• Możliwość przykręcenia
• Kratka i śruby ze stali nierdzewnej
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.310.00.1

Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
przykręcana

Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
koło

Zastosowanie
• Do odpływu liniowego Geberit do natrysku, 8 x 8 cm
Uwagi dotyczące dostawy
• Stal nierdzewna szczotkowana
Informacje dotyczące zamówienia
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Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
kwadrat

Art. Nr.

Opis

154.311.00.1

Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
koło

• Do odpływu liniowego Geberit do natrysku, 8 x 8 cm
Uwagi dotyczące dostawy
• Nieprzejezdna
• Stal nierdzewna szczotkowana
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.312.00.1

Kratka ozdobna odpływu Geberit do natrysków,
kwadrat

Rynna zbiorcza CleanLine20 odpływu liniowego
Geberit do natrysków

Zastosowanie

Zastosowanie

• Do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie
• Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi

• Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
• Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi

Charakterystyka
•
•
•
•

Charakterystyka

Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
Wpust liniowy z możliwością skrócenia
Montaż na płytkach ceramicznych na podłożu 8–40 mm
Łatwe czyszczenie
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

B
cm

H
cm

L
cm

154.456.00.1

4,3

0,8

30-90

154.456.KS.1 4,3

0,8

30-90

154.457.00.1

4,3

0,8

30-130

154.457.KS.1 4,3

0,8

30-130

•
•
•
•

Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
Wpust liniowy z możliwością skrócenia
Montaż na płytkach ceramicznych na podłożu 8–40 mm
Łatwe czyszczenie

Lehnen Evolution.
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Rynna zbiorcza CleanLine60 odpływu liniowego
Geberit do natrysków

Informacje dotyczące zamówienia
Kolor
Metal ciemny / metal
szczotkowany
Metal polerowany /
metal szczotkowany
Metal ciemny / metal
szczotkowany
Metal polerowany /
metal szczotkowany

Art. Nr.

B
cm

H
cm

L
cm

154.450.00.1

4,3

0,8

30-90

154.450.KS.1 4,3

0,8

30-90

154.451.00.1

4,3

0,8

30-130

154.451.KS.1 4,3

0,8

30-130

Kolor
Metal ciemny / metal
szczotkowany
Metal polerowany /
metal szczotkowany
Metal ciemny / metal
szczotkowany
Metal polerowany /
metal szczotkowany
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Element montażowy Geberit Duofix do natrysków
z odpływem ściennym, h90, H130 UP

Zastosowanie
• Do ścian z płyty gipsowo-kartonowej
• Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia
• Do armatury podtynkowej lub natynkowej
• Do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie
• Do podłogi z warstwami o wysokości 90–200 mm
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
Rama samonośna malowana proszkowo
Regulowany poziom izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
Włóknina uszczelniająca fabrycznie zamocowana na całym obwodzie
szer. 10 cm, do łączenia systemów uszczelnień
Obrotowe płyty pod nogi, szerokość pasująca do montażu w profilu
UW 50 i szynach systemowych Geberit Duofix
Płyta montażowa z drewna fornirowego, wodoodporna, możliwość
regulacji wysokości i głębokości
Minimalna wysokość jastrychu przy wlewie 90 mm
Grubość obłożenia 10–40 mm
Montaż na płytkach ceramicznych na podłożu 2–26 mm
Montaż na płytkach ceramicznych na ścianie 2–35 mm
Przyłącze odprowadzania ścieków z lewej lub z prawej strony
Informacje dotyczące produktu
Maksymalna przepustowość
Wysokośc zasyfonowania

0,8 l/s
50 mm

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe
Informacje dotyczące zamówienia
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Art. Nr.

Opis

111.580.00.1

Element montażowy Geberit Duofix do
natrysków z odpływem ściennym, h90, H130 UP

Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym

Zastosowanie
• Do elementów montażowych Geberit do natrysków z odpływem
ściennym
Charakterystyka

Zastosowanie
• Do ścian z płyty gipsowo-kartonowej
• Do zastosowania z uszczelnieniami warstwowymi
• Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości
pomieszczenia
• Do armatury podtynkowej lub natynkowej
• Do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie
• Do podłogi z warstwami o wysokości 90–200 mm

• Tworzywo sztuczne
• Mozliwość wyjęcia do czyszczenia
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.335.11.1

Biały-alpin

154.335.21.1

Chrom błyszczący

Lehnen Evolution.
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Element montażowy Geberit Duofix do natrysków
z odpływem ściennym, h90, H50

Charakterystyka
• Kontrola jakości zgodnie z EN 1253-3
• Rama samonośna malowana proszkowo
• Włóknina uszczelniająca fabrycznie zamocowana na całym obwodzie
szer. 10 cm, do łączenia systemów uszczelnień
• Obrotowe płyty pod nogi, szerokość pasująca do montażu w profilu
UW 50 i szynach systemowych Geberit Duofix
• Minimalna wysokość jastrychu przy wlewie 90 mm
• Grubość obłożenia 10–40 mm
• Montaż na płytkach ceramicznych na podłożu 2–26 mm
• Montaż na płytkach ceramicznych na ścianie 2–35 mm
• Przyłącze odprowadzania ścieków z lewej lub z prawej strony
Informacje dotyczące produktu
Maksymalna przepustowość
Wysokośc zasyfonowania

0,8 l/s
50 mm

Uwagi dotyczące dostawy
• Nie zawiera: Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym
• Nie zawiera: Wsporniki dystansowe
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

111.591.00.1

Element montażowy Geberit Duofix do
natrysków z odpływem ściennym, h90, H50
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Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym
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Zastosowanie

Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym

Zastosowanie

• Do elementów montażowych Geberit do natrysków z odpływem
ściennym
Charakterystyka

• Do elementów montażowych Geberit do natrysków z odpływem
ściennym
Charakterystyka

• Stal nierdzewna
• Mozliwość wyjęcia do czyszczenia
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.336.FW.1

Stal nierdzewna szczotkowana

• Stal nierdzewna
• Mozliwość wyjęcia do czyszczenia
• Możliwośc przykręcenia
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.337.FW.1

Stal nierdzewna szczotkowana

Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym, uniwersalny

Zastosowanie
• Do elementów montażowych Geberit do natrysków z odpływem
ściennym
• Do wklejenia własnego materiału, bez fugi
Charakterystyka
• Mozliwość wyjęcia do czyszczenia
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.338.00.1

Zestaw wykończeniowy do natrysków z
odpływem ściennym, uniwersalny

Zastosowanie
• Do elementów montażowych Geberit do natrysków z odpływem
ściennym
• Do wklejenia własnego materiału, z fugą
Charakterystyka

Lehnen Evolution.
GEBERIT

Zestaw wykończeniowy do natrysków z odpływem
ściennym, uniwersalny

• Stal nierdzewna
• Mozliwość wyjęcia do czyszczenia
Informacje dotyczące zamówienia
Art. Nr.

Opis

154.339.00.1

Zestaw wykończeniowy do natrysków z
odpływem ściennym, uniwersalny
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Koło od końca lat 90 tych posiada w swojej ofercie produkty dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Od 2001 r. oprócz produktów ceramicznych w ofercie Koło znajdują się poręcze ze stali nierdzewnej
firmy Lehnen. Wspólnie Koło i Lehnen wyposażyły setki obiektów użyteczności publicznej stając się
jednocześnie najbardziej sprawdzoną propozycją wyposażenia „łazienki Bez Barier” dla inwestorów,
architektów i wykonawców w Polsce.

Lehnen Evolution.

Koło. Długoletni i sprawdzony partner w wyposażaniu
łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Od 3 lat seria ceramiki Nova Pro bez barier przebojem zdobywa kolejne łazienki w obiektach publicznych. Towarzyszą jej produkty spełniające wyśrubowane parametry higieniczne i ekologiczne. W ofercie
dla niepełnosprawnych znajdą Państwo bezkołnierzowe miski WC (tzw Rimfree) oraz miski WC, które
można spłukiwać mniejszą ilością wody - bardzo przydatne w obiektach ubiegających się o certyfikat
Breeam i Leed.

Przez wiele lat obie firmy dbały o staranną i różnorodną prezentację fachowej wiedzy na temat wyposażenia łazienek dla osób starszych i niepełnoprawnych.
Do tej pory nie straciły nic na popularności katalogi prezentujące produkty i wskazówki projektowe
oraz instalacyjne. Na rodzimym rynku byliśmy pionierem proponującym funkcjonalne i estetyczne rozwiązania wyposażenia łazienki dla osób starszych. Bardzo dużą popularnością cieszy się film „Przyjazna
Łazienka - zróbmy ją razem”.
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55 x 55 cm, z otworem, z przelewem

Umywalka dla osób niepełnosprawnych, Nova Pro bez barier,
z przelewem
55 x 55
cm, z otworem, bez przelewu
65 x 55 cm, z otworem, z przelewem

Zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 151.120.21.1
i sitkiem odpływowym 241.504.00.1 z oferty Geberit.

65 x 55 cm, z otworem, bez przelewu
A

5

5

5

Mocowana na śrubach.
mm
550 mm
Zalecane kompletowanie 550
z syfonem
podtynkowym
i sitkiem odpływowym Viega.
650 mm
550 mm

M38155000
M38165000

Viega syfon umywalkowy podtynkowy

7
4

Viega zawór umywalkowy z sitkiem stal

7
4

Z otworem, z przelewem.
chrom
Mocowana na śrubach.

B

550

200
125
65

Lehnen Evolution.

5

A

A
550
655

M38155/M38455
M38165/M38465

B
537
637

niepełnosprawnych,
NOVA PRO BEZ
BARIERskładający się z:
Zestaw WC kompakt dla osób

Miska kompaktowa lejowa
z odpływem poziomym, wysokość 46 cm
Umywalka dla osób niepełnosprawnych

M
59

Spłuczka owalna z armaturą 6/3 l
55 x 55 cm, z otworem, z przelewem

M
59
5
M
59
5

Spłuczka
prostokątna
z armaturą
6/3 l
Umywalka dla osób niepełnosprawnych, Nova Pro bez barier,
bez
przelewu
55
x 55
cm,
z otworem, bez
przelewu
Do kompletowania z deską 60114 lub

65 zxsyfonem
55 cm,podtynkowym
z otworem, 151.120.21.1
z przelewem
Zalecane kompletowanie
siedziskiem M30102
i sitkiem odpływowym 241.504.00.1 z oferty Geberit.

65 x 55 cm, z otworem, bez przelewu
A

5

5

Mocowana na śrubach.
mm
550 mm
Zalecane kompletowanie 550
z syfonem
podtynkowym
i sitkiem odpływowym Viega.
650 mm
550 mm

M38455000
M38465000

Viega syfon umywalkowy podtynkowy

7
4

Viega zawór umywalkowy z sitkiem stal

7
4

Z otworem, bez przelewu.
chrom
Mocowana na śrubach.

550

200
125
65

B

A

M38155/M38455
M38165/M38465

A
550
655

B
537
637

Zestaw WC kompakt dla osób
niepełnosprawnych, składający się z:
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Miska kompaktowa lejowa
z odpływem poziomym, wysokość 46 cm

M
59

Spłuczka owalna z armaturą 6/3 l

M
59

55 x 55 cm, z otworem, z przelewem

Stelaż do umywalek KOŁO TECHNIC GT

55 x 55 cm, z otworem, bez przelewu

M3815

Stelaż do 5906976
umywalki
KOŁO TECHNIC
GT
M3845

65 x 55 cm, z otworem, z przelewem

Stelaż, waga: 15 kg, szerokość: 50 cm wysokość: 113-133 cm.
Możliwy montaż w narożniku.
W komplecie: 65 x 55 cm, z otworem, bez przelewu
- wsporniki montażowe
- zestaw montażowy
umywalki
Mocowana
na śrubach.
- adapter do montażu
syfonu
podtynkowego z syfonem podtynkowym
Zalecane
kompletowanie
Stelaż do kompletowania również z umywalką dla niepełnosprawnych.
i sitkiem odpływowym Viega.
Do kompletowania z syfonem do umywalek dla niepełnosprawnych
Geberit 151.120.21.1.

5906976
M3816
5906976
M3846
5906976

Lehnen Evolution.

Stelaż do umy
KOŁO TECHN

KOŁO TECHNIC
GT.
70324
Viega syfon umywalkowy podtynkowy Stelaż
_____________________________
4015211
Numer:
99402
chrom

99402000

Waga:
15 kg
Szerokość:
50 cm
Wysokość:
113-133 cm
Głębokość zabudowy: 14-24 cm

Viega zawór umywalkowy z sitkiem stal
B
200
125
65

Możliwy montaż w narożniku.
W komplecie:
- wsporniki montażowe
- zestaw montażowy umywalki
- adapter do montażu syfonu
podtynkowego

50-390
550

Stelaż do kompletowania również
umywalką dla niepełnosprawnych.

A
550
655

50

493-1057

Do kompletowania z syfonem do
umywalek dla niepełnosprawnych
703240.

373-883

M38155/M38455
M38165/M38465

1133-1333

A

70335
4015211

B
537
637

80-230

Stelaż
KOŁO TECHNIC G
_____________________

Zestaw WC kompakt dla osóbNumer:
99
niepełnosprawnych, 500
składający Waga:
się z:
15
Szerokość:
50
M3340
Miska kompaktowa lejowa Wysokość:
113
5906976
z odpływem poziomym, wysokość Głębokość
46 cm
zabudowy: 14

Zestaw WC kompakt dla osób niepełnosprawnych, Nova Pro bez barier

M3401
5906976
Miska kompaktowa lejowa dla osób niepełnosprawnych Nova
Pro bez
Możliwy
naro
KOŁO w
TECHNIC
GT
M3401
Spłuczka prostokątna z armaturą
6/3 l montaż
barier, odpływ poziomy, wys. 46 cm.
5906976
Możliwość kompletowania ze spłuczką owalną M34010000 lub prostokątną
Do kompletowania z deską 60114W
lubkomplecie:
M34011000.
- wsporniki montażowe
Do kompletowania
z deską M30119000
lub siedziskiem M30103000.
siedziskiem
M30102
- zestaw montażowy um
M33400000
- adapter do montażu sy
50-390
podtynkowego
Spłuczka owalna z armaturą 6/3 l

373-883

50

Do kompletowania z syf
umywalek dla niepełnosp
703240.

493-1057

1133-1333

Stelaż do kompletowania
umywalką dla niepełnosp

80-230

500
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Spłuczka owalna Nova Pro
Spłuczka owalna Nova Pro, do kompletowania z miską kompaktową Nova
Pro M33400000.

Lehnen Evolution.

M34010000

Spłuczka prostokątna Nova Pro
Spłuczka prostokątna Nova Pro, do kompletowania z miską kompaktową
Nova Pro M33400000.
M34011000

NOVA PRO BEZ BARIER
Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych,

Miska ustępowa lejowa dla osób
niepełnosprawnych, wisząca
wisząca,
Pro bez
barier
dł. 70 cm, Nova
wys. montażu
46 cm

N

M3
590

kompletowania
z deską
60114
lub
Do kompletowania Do
z deską
M30119000 lub
siedziskiem
M30103000.
siedziskiem M30102

dł.
70M33500000
cm

350 mm
700 mm
Do montażu miski wiszącej
konieczny
jest zakup rury dopływowej 40 cm

31
401

Miska ustępowa lejowa Rimfree wisząca
dla osób niepełnosprawnych
bez wewnętrznego kołnierza
dł. 70 cm, wys. montażu 46 cm

M3
590

6L
Wysokość montażu
46 cm.
3L
Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej,
np. Geberit 361.887.16.1
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Do kompletowania z deską 60114 lub

dla osób niepełnosprawnych
bez wewnętrznego kołnierza
dł. 70 cm, wys. montażu 46 cm

59069763

Miska ustępowa lejowa Rimfree dla osób niepełnosprawnych, wisząca, Nova Pro bez barier
Do kompletowania z deską 60114 lub
M30102
Do kompletowaniasiedziskiem
z deską M30119000
lub siedziskiem M30103000.
cm
M33520000

Do montażu miski wiszącej konieczny
350 mm
jest zakup rury dopływowej
40 cm 700 mm

NOVA PRO

Wysokość montażu
46 cm.
6L
3L
Do montażu
miski wiszącej konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej,
np. Geberit 361.887.16.1

Siedzisko dla osób niepełnosprawnych,
z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione
zawiasy metalowe

312664
40152113

Lehnen Evolution.

dł.
70

M3010
5906976

Deski pakowane w kartonach po 6 szt.

Deska sedesowa dla osób starszych i niepełnosprawnych, antybakteryjna
M30119000

Deska antybakteryjna z pokrywą dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
Deska sedesowa dlaz osob
starszych
i niepełnosprawnych
tworzywa
Duroplast,
specjalnie wzmocnione
antybakteryjna, z tworzywa
zawiasyDuroplast,
metalowewzmocnione metalowe zawiasy.

60114
5906976

Deski pakowane w kartonach po 5 szt.

112 |

Siedzisko dla osób starszych i niepełnosprawnych
M30103000
Siedzisko dla osob starszych i niepełnosprawnych
antybakteryjne, z tworzywa Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy.
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Zestaw Technic GT Nova Pro bez barier
Do kompletowania z deską M30119000 lub siedziskiem M30103000 i
przyciskiem do stelaża Technic GT.

Lehnen Evolution.

99324000
Zestaw składa się z:
Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC 99400000
Miska wisząca Nova Pro M33500000
Możliwy montaż w narożniku.
Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej,
np. Geberit 361.887.16.1

Zestaw Technic GT Nova Pro bez barier, Rimfree
Do kompletowania z deską M30119000 lub siedziskiem M30103000 i
przyciskiem do stelaża Technic GT.
99325000
Zestaw składa się z:
Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC 99400000
Miska wisząca Nova Pro Rimfree M33520000
Możliwy montaż w narożniku.
Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup przedłużki rury spłukującej
np. Geberit 361.887.16.1
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Stelaż KOŁO TECHNIC GT do WC
Do kompletowania z miskami wiszącymi i przyciskiem do stelaża
Technic GT.
Stelaż do kompletowania również z miską wiszącą dla osób
niepełnosprawnych.

Możliwy montaż w narożniku.
Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm.
Stelaż może być wyposażony w system Smart Fresh (konieczny zakup
zestawu 94166).
W komplecie: śrubunek z zaworem kątowym 1/2” do podłączenia wody,
rura odpływowa, szpilki do montażu miski, zaślepki instalacyjne, instrukcja
montażu.

Lehnen Evolution.

99400000

Przycisk spłukujący ECLIPSE 2 do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC
94150001 - biały
94150002 - chrom
94150003 - chrom mat
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

Przycisk spłukujący ELEGANT do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC
94151001 - biały
94151002 - chrom
94151003 - chrom mat
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm
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Przycisk spłukujący PLAY do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC

94152001 - biały
94152002 - chrom
94152003 - chrom mat

Lehnen Evolution.

94162010 - stal nierdzewna
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

Przycisk spłukujący PLAY do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC
Przyciski dostępne są wyłącznie w kolorze: stal nierdzewna.
94164020
Głębokość: 0.7 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

Przycisk spłukujący NOVA PRO do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC
94160001 - biały
94161100 - biały antybakteryjny
94161002 - chrom
94161003 - chrom mat
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

Przycisk spłukujący BOX do stelaża KOŁO Technic GT do WC
94161001 - biały
94161002 - chrom
94161003 - chrom mat
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm
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Przycisk spłukujący CITY do stelaża KOŁO Technic GT do WC
94162001 - biały
94162002 - chrom
94162003 - chrom mat

Przycisk spłukujący CLIP do stelaża KOŁO Technic GT do WC

Lehnen Evolution.

Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

94163001 - biały
94163002 - chrom
94163003 - chrom mat
Głębokość: 0.6 cm, wysokość: 15 cm, szerokość: 24 cm

Stelaż KOŁO TECHNIC GT do uchwytów dla osób niepełnosprawnych
994050000
Możliwy montaż w narożniku.
Szerokość: 30 cm, wysokość: 113-133 cm.
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Renova Nr 1 Comfort. Umywalka dla osób niepełnosprawnych

Lehnen Evolution.

Umywalka z otworem, z przelewem.
Zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 151.120.21.1 i sitkiem
odpływowym 241.504.00.1 z oferty Geberit.
128555000

550 mm

525 mm

128660000

600 mm

550 mm

128665000

650 mm

550 mm

128575000

750 mm

550 mm

Ceramika dostępna ze szkliwem KeraTect

Renova Nr 1 Comfort. Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych, lejowa. Rimfree
Do kompletowania z deskami sedesowymi 572830000, 572840000.
208560000
Dł. miski 70 cm.
W komplecie wydłużona rura dopływowa. Ceramika dostępna ze szkliwem
KeraTect.
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Renova Nr 1 Comfort. Miska wisząca dla osób niepełnosprawnych, z półką
Do kompletowania z deskami sedesowymi 572830000 lub 572840000.
208550000

Lehnen Evolution.

Długość miski 70cm, w komplecie wydłużona rura dopływowa. Ceramika
dostępna ze szkliwem KeraTect.

Renova Nr 1 Comfort. Deska sedesowa
Deska sedesowa antybakteryjna, z zawiasami ze stali nierdzewniej.
Odpowiednia do misek wc: 208550000, 208560000.
572830000

SIedzisko antybakteryjne, z zawiasami ze stali nierdzewniej.
Odpowiednia do misek wc: 208550000, 208560000.
572840000

Ceramika dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Ceramika dostępna ze szkliwem KeraTec t®

PARACELSUS Umywalk
dla niepełnosprawnych
bez otworu, bez przelewu
64 x 49 cm

PARACELSUS Umywalka dla osób niepełnosprawnych

Ceramika dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 151.120.21.1 i sitkiem
odpływowym
241.504.00.1
z oferty Geberit.
Ceramika dostępna ze szkliwem
KeraTec
t®

PARACELSUS Umywalka
dla niepełnosprawnych
Bez otworu,bez
bez otworu,
przelewu.bez przelewu
Mocowana na śrubach.
64 x 49 cm

251060000

Nr kat. / EA
Zestaw odpływowy
pod
- chromowany
640 mm
490 mm
251060

4022009052
Syfon umywalkowy
- chromowany

Zestaw odpływowy podtynkowy
- chromowany

521323
4022009216

Syfon umywalkowy
- chromowany

521320
4022009179
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Zestaw
65 x 60odpływow
cm, bez pr
- chromowany

Lehnen Evolution.

Ceramika dla osób starszych
niepełnosprawnych
VITALIS Umywalka idla
osób niepełnosprawnych

65 x 60 cm, z przel
Nr kat.
Syfon
umywalkow
Ceramika dostępna ze szkliwem KeraTec t ®
- chromowany
VITALIS Umywalka
Zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 151.120.21.1 i sitkiem
2510
PARACELSUS
Umywalka
 odpływo
dla 241.504.00.1
niepełnosprawnych
Zestaw
odpływowym
z oferty Geberit.
4022009
dla
55niepełnosprawnych
x 55 cm, bez przelewu

22
- chromowany
40220
bez otworu, bez przelewu
A
B
6455
x 49
cmcm, bez
22
x 55
z przelewem

221555000
przelewu
550 mm Syfon
550 mm
umywalko
40220
121565000
bez przelewu
650 mm - chromowany
600 mm
5213
Zestaw
podtynkowy
12
65 x 60odpływowy
cm, bez przelewu

A1
4022009
40220
- chromowany
Mocowana
na śrubach.
A
65 x 60 cm, z przelewem
Syfon umywalkowy L
- chromowany


D

Zestaw odpływowy podtynkowy
- chromowany
B1

12
40220
5213
4022009

52
40220

B

52
40220

Syfon umywalkowy
- chromowany
A1

A1

A

A

VITALIS Umywalka
dla niepełnospraw
55 x 55 cm, bez prze

L
D
B

B1

221555 / 221556
121565 / 121765

55 x 55 cm, z przelew

A
550
650

A1
425
65
480

A1

x

B
B1
550
370
60
bez
600cm, 415

D
16
prze
16

65 x 60 cm, z przelew

A
VITALIS Umywalka dla osób niepełnosprawnych

 Produkt dostępny ze szkliwem KeraTec t®

VITALIS Umywalka

Zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 151.120.21.1 i sitkiem
dla niepełnosprawnych
Zestaw odpływow
odpływowym 241.504.00.1 z oferty Geberit.


2215
- chromowany
4022009
B

55 x 55 cm, bez przelewu

A

2215
umywalkow
550 mmSyfon
550
mm

55 x 55 cm, z przelewem
221556000
z przelewem

221555 / 221556
121565 / 121765

A
A1
B
B1
D
L
550 121765000
425
550
370z przelewem
160
430
65 x 60
bez przelewu
650
480
600cm, 415
165
470
Mocowana na śrubach.

650 mm-

4022009
chromowany
600 mm
1215

A1
4022009
A

65 x 60 cm, z przelewem

 Produkt dostępny ze szkliwem KeraTec t®



L

1217
4022009

D

Zestaw odpływowy podtynkowy
- chromowany
B1

5213
4022009

B

5213
4022009

Syfon umywalkowy
- chromowany
A1
A

A1
A

L
D
B

B1

221555 / 221556
121565 / 121765

A
550
650

A1
425
480

A1
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A

 Produkt dostępny ze szkliwem KeraTec t®

B
550
600

B1
370
415

D
160
165

VITALIS Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca
Do kompletowania z deską 572850000 lub siedziskiem 572860000
201500000

355 mm

700 mm

Lehnen Evolution.

Wysokość montażu 46 cm
W komplecie wydłużona rura dopływowa

VITALIS Miska ustępowa stojąca z półką dla osób niepełnosprawnych, odpływ poziomy
Do kompletowania z deską 572850000 i siedziskiem 572860000.
211105000

355 mm

460 mm

Wysokość montażu 46 cm.
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Przy planowaniu łazienek i sanitariatów bez barier zalecamy stosowanie normy DIN 18040.
Zasadniczym założeniem normy jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Celem jej jest stworzenie obiektów budowlanych bez barier, dostępnych bez szczególnych utrudnień
dla osób z niepełnosprawnością. Projektowanie w oparciu o normę zapewnia możliwość korzystania
z obiektów w ogólnie przyjęty sposób, z zasady niewymagający pomocy osób trzecich.
Informacje projektowe dotyczące stref: umywalkowej, prysznicowej i wc odnoszą się do budynków
dostępnych do użytku publicznego. Do takich obiektów zalicza się w szczególności ośrodki służby
zdrowia, instytucje kulturalne i oświatowe, obiekty sportowe i biurowe, budynki administracji publicznej
i sądownictwa, centra handlowe, hotele i również toalety publiczne.

60

Lehnen
Projektowanie
Evolution.
i montaż.

Projektowanie i montaż.
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150
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150
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90

poręcz umywalkowa

L30301001

lustro uchylne

L31201100

haczyk pojedynczy

L31151001

umywalka Nova Pro bez barier

M38465000

Duofix do umywalki

111.480.00.1

Duofix do uchwytów

111.790.00.1

Zestaw wykończeniowy syfonu

115.415.00.1

Projektowanie i montaż.

Strefa umywalki

Strefa prysznica

poręcz prysznicowa z zest. prysznicowym

L30231171

siedzisko prysznicowe

L32010001

mydelniczka

L31101000

wieszak zasłony prysznicowej

L33101001

zasłona prysznicowa

L33313000

Odpływ Geberit do natrysków, punktowy,
H90 h50

154.050.00.1

Strefa WC

poręcz uchylna

L30403001

poręcz uchylna z uchwytem na papier

L30448101

poręcz prosta

L30004071

oparcie dla pleców

L30460001

uchwyt szczotki toaletowej ze szczotką

L31031001

uchwyt papieru toaletowego, rezerwowy

L31051001

Miska ustępowa lejowa
Nova Pro bez barier RIMFREE

M33520000

Siedzisko Nova Pro bez barier

M30103000

Duofix do WC dla niepełnosprawnych

111.350.00.5

Duofix do uchwytów

111.790.00.1

Elektroniczny zestaw uruchamiający WC
RF, zasilanie bateryjne

115.869.SN.5
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Lehnen
Projektowanie
Evolution.
i montaż.

Strefa umywalki

Strefa wc
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Projektowanie i montaż.

Strefa prysznica

115

Doświadczenie.
Kompetencja.
Jakość.

ul. Łaciarska 28
50-146 Wrocław
T: +48 71 315 28 33
biuro@lehnen.pl
www.lehnen.pl

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T: +48 22 376 01 00
F: +48 22 843 47 65
geberit.pl@geberit.com
www.geberit.com

