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

Všeobecné podmínky

V případe potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní
zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se
vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné
montáže a prodloužené záruky

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

Bezplatná montáž zahrnuje:

-

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

Bezplatná montáž nezahrnuje:

-

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

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

ShowerTablet Select 300, kombinace chrom
27027000
0,90 m s ruční sprchou Raindance
bílá/chrom
27027400
Select E 120 3jet
· druhy proudu: Rain, RainAir, masážní
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují zapletení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
Montáž výrobku zdarma
obsahuje:
· ShowerTablet Select 300, termostatickou
sprchovou baterii na stěnu (# 13171XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
· nástěnnou tyč Unica’S Puro 0,90 m
(# 28631XXX)
alternativní velikosti:
· ShowerTablet Select 300, kombinace
0,65 m s ruční sprchou Raindance Select E
120 3jet

max. 344

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
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Ecostat Select, kombinace 0,90 m
chrom
27039000
s ruční sprchou Raindance Select E
bílá/chrom
27039400
120 3jet
· druhy proudu: Rain, RainAir, masážní
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují zapletení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
Montáž výrobku zdarma
obsahuje:
· termostatickou sprchovou baterii na stěnu
Ecostat Select
· (# 13161XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet/
nástěnnou tyč Unica‘S Puro, sada 0,90 m
(# 26621XXX)

max. 325

Ø 22

alternativní velikosti:
· Ecostat Select, kombinace 0,65 m s ruční
sprchou Raindance Select E 120 3jet

chrom
bílá/chrom

27038000
27038400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

47
50

10 0 8
915

21

300
16 8

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Ecostat Select, kombinace 0,90 m
chrom
s ruční sprchou Raindance Select S
bílá/chrom
150 3jet
· druhy proudu: RainAir, CaresseAir, Mix
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· otočné spoje zabraňují zapletení hadice
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· maximální průtok (při 0,3 MPa): 16 l/min
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
obsahuje:
· termostatickou sprchovou baterii na stěnu
Ecostat Select
· (# 13161XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 150 3jet/
nástěnnou tyč Unica‘S Puro, sada 0,90 m
(# 27803XXX)
max. 344

Ø 22

27037000
27037400

Montáž výrobku zdarma

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

chrom
bílá/chrom

27036000
27036400

vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

1008
915

21

Obj. čís.
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Rainmaker Select 580 3jet, horní
bílá/chrom
24001400
sprcha
černá/chrom
24001600
· velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
· druhy proudu: Rain, Rainﬂow Waterfall,
Mono
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
· průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
20 l/min
· průtok přívalového proudu (při 0,3 MPa):
Montáž výrobku zdarma
17 l/min
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· způsob instalace: montáž na stěnu - pro
instalaci na těleso iBox
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 580 3jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min

bílá/chrom

24011400

68

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok
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01800180
bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
15735400
15735600

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Rainmaker Select 460 3jet, horní sprcha bílá/chrom
24007400
se sprchovým ramenem 460 mm
černá/chrom
24007600
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· délka sprchového ramena: 460 mm
· druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
· průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
· průtok proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l/min
Montáž výrobku zdarma
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· způsob instalace: montáž na stěnu - pro
instalaci na těleso iBox
· rozměr přívodů: DN15

590
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Obj. čís.

300

330
15 6

úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 3jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem
450 mm

466

bílá/chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

15 6

12

Ø 43

466
15 6

17 2

12 8

300

16 4

10

· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok

24017400

01800180
bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
15735400
15735600

Rainmaker Select 460 3jet, horní
bílá/chrom
24006400
sprcha s přívodem od stropu 100 mm černá/chrom
24006600
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· druhy proudu: Rain, RainStream, Mono
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l/min
· průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok proudu Mono (při 0,3 MPa):
23 l/min
Montáž výrobku zdarma
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 100 mm
· způsob instalace: na strop
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 3jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min s přívodem od stropu
100 mm

bílá/chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu s přívodem
od stropu
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok

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

24016400

24010180

bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
15735400
15735600
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Základní těleso pro horní sprchu
s přívodem od stropu
29

62

90

90

29

G1/2
12 0

G1/2

G1/2
80

min. 50
m a x . 13 0

Ø 12 7

590
4 61

°
91

32

62

15 6

12

300

330
15 6

vhodné doplňky:
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min s přívodem od stropu
100 mm
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm
· Rainmaker Select 460 2jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/ min s přívodem od stropu
100 mm
· Rainmaker Select 460 2jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm
· Rainmaker Select 460 3jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm
· Rainmaker Select 460 3jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min s přívodem od stropu
100 mm

24010180
Montáž výrobku zdarma
bílá/chrom

24012400

bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom

24002400
24002600
24014400

bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom

24004400
24004600
24006400
24006600
24016400

Rainmaker Select 460 2jet, horní
bílá/chrom
24005400
sprcha se sprchovým ramenem
černá/chrom
24005600
450 mm
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· délka sprchového ramena: 460 mm
· druhy proudu: Rain, RainStream
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l/min
· průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
15 l/min
Montáž výrobku zdarma
· oblasti dvou proudů nutno ovládat dvěma
ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma
výstupy
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· způsob instalace: montáž na stěnu - pro
instalaci na těleso iBox
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 2jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem
450 mm

466

bílá/chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
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24015400

01800180
bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
15734400
15734600

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Rainmaker Select 460 2jet, horní
bílá/chrom
24004400
sprcha s přívodem od stropu 100 mm černá/chrom
24004600
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· druhy proudu: Rain, RainStream
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
· průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa): 18 l/min
· oblasti dvou proudů nutno ovládat dvěma
ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma
výstupy
Montáž výrobku zdarma
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 100 mm
· způsob instalace: na strop
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 2jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/ min s přívodem od stropu
100 mm

bílá/chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu s přívodem
od stropu
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku

32
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Obj. čís.

24014400

24010180

bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
15734400
15734600

Rainmaker Select 460 1jet, horní
bílá/chrom
24003400
sprcha se sprchovým ramenem
černá/chrom
24003600
460 mm
· velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
· délka sprchového ramena: 460 mm
· druhy proudu: Rain
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l/min
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
Montáž výrobku zdarma
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· způsob instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min se sprchovým ramenem
450 mm

bílá/chrom

24013400

vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 2 spotřebiče
· ShowerTablet Select 700, termostatická
univerzální baterie na stěnu pro
2 spotřebiče

bílá/chrom
černá/chrom
chrom
bílá/chrom

15738400
15738600
13184000
13184400

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Rainmaker Select 460 1jet, horní
bílá/chrom
24002400
sprcha s přívodem od stropu 100 mm černá/chrom
24002600
· velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
· druhy proudu: Rain
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l/min
· snadno čistitelný bílý disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků:
bezpečnostní sklo
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
Montáž výrobku zdarma
· horní sprchu lze sejmout a čistit
· mosazný přívod od stropu
· délka přívodu od stropu: 100 mm
· způsob instalace: na strop
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha
EcoSmart 9 l/min s přívodem od stropu
100 mm

bílá/chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu s přívodem
od stropu
vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 2 spotřebiče
· ShowerTablet Select 700, termostatická
univerzální baterie na stěnu pro
2 spotřebiče

Designová sprchová sada
Raindance Select E / ShowerSelect

80/80

470

°
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15°
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Obj. čís.

obsahuje:
· Raindance Select E 300 2jet, horní sprchu
se sprchovým ramenem 390 mm
(# 27385XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,25 m
(# 28272XXX)
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· Fixﬁt S, přípojku hadice bez zpětného
ventilu, s kovovým přívodním kolenem
(# 27453000)
· termostatickou baterii pod omítku pro
2 spotřebiče
(# 15763000)
· základní těleso iBox universal
(# 01800180)

24012400

24010180

bílá/chrom
černá/chrom
chrom
bílá/chrom

15738400
15738600
13184000
13184400

chrom

27296000

Montáž výrobku zdarma

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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G1/2

Designová sprchová sada
Raindance Select S / ShowerSelect S

25

127

Ø 23

Ø 80

390

65

17
131

15°

26°

26°
Ø 243

106

57

Ø 150

Ø 61
G ½

G ½

44
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25

20

38

50

54-82

obsahuje:
· Raindance Select S 240 2jet, horní sprchu
se sprchovým ramenem 390 mm
(# 26466XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,25 m
(# 28272XXX)
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· Fixﬁt S, přípojku hadice bez zpětného
ventilu, s kovovým přívodním kolenem
(# 27453000)
· termostatickou baterii pod omítku pro
2 spotřebiče
(# 15743000)
· základní těleso iBox universal
(# 01800180)

PuraVida 400 Air 1jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm
· velikost sprchové hlavice: 390 x 260 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
21 l/min
· dvě varianty povrchové úpravy disku
vodních paprsků: chrom nebo bílá
· materiál disku vodních paprsků: kov
· délka přívodu od stropu: 100 mm
· způsob instalace: na strop
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15
úsporná verze EcoSmart:
· PuraVida 400 Air 1jet, horní sprcha
s přívodem od stropu 100 mm EcoSmart
9 l/min
vhodné doplňky:
· termostatická baterie pod omítku
s uzavíracím a přepínacím ventilem

PuraVida 400 Air 1jet, horní sprcha
se sprchovým ramenem 390 mm
· velikost sprchové hlavice: 390 x 260 mm
· délka sprchového ramena: 390 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
21 l/min
· dvě varianty povrchové úpravy disku
vodních paprsků: chrom nebo bílá
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: na stěnu
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15
5°

5°

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

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

27297000

Montáž výrobku zdarma

chrom
bílá/chrom

27390000
27390400

Montáž výrobku zdarma

chrom
bílá/chrom

26603000
26603400

chrom
bílá/chrom

15771000
15771400

chrom
bílá/chrom

27437000
27437400

Montáž výrobku zdarma

chrom
bílá/chrom

26602000
26602400

chrom
bílá/chrom

15771000
15771400

5°

5°

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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iClub
Povrchová
úprava
Raindance Rainmaker 680 x 460 mm chrom
Air 3jet, horní sprcha
s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 680 x 460 mm
· druhy proudu: RainAir, WhirlAir, RainAir
XXL
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
20 l/min
· průtok proudu RainAir XXL (při 0,3 MPa):
24 l/min
· průtok proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· kompletně chromovaný disk vodních
paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: způsob
instalace:do roviny se stropem, na základní
těleso
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
· se zabudovaným osvětlením
· zdroj osvětlení: LED
· napájení: 12 V - DC
· transformátor: napájecí zdroj pod omítku
12 V, 18 W
· napětí na vstupu:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
· napětí na výstupu: 12 V - DC
· barevná teplota: 2700 K
· stmívatelné: ne
· označení energetické účinnosti: C
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air
3jet, horní sprcha bez osvětlení

chrom

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

0.8
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28418000

Montáž výrobku zdarma

28417000

28414180

chrom

15761000

chrom

15764000

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

Obj. čís.

28414180
Montáž výrobku zdarma
chrom

28418000

chrom

28417000

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

iClub
Povrchová
úprava
Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air chrom
3jet, horní sprcha s osvětlením
· velikost sprchové hlavice: 600 mm
· druhy proudu: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok proudu RainAir XXL (při 0,3 MPa):
24 l/min
· průtok proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· kompletně chromovaný disk vodních
paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem,
na základní těleso
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
· se zabudovaným osvětlením
· zdroj osvětlení: LED
· napájení: 12 V - DC
· transformátor: napájecí zdroj pod omítku
12 V, 18 W
· napětí na vstupu:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
· napětí na výstupu: 12 V - DC
· barevná teplota: 2700 K
· stmívatelné: ne
· označení energetické účinnosti: C
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení

chrom

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu Raindance
Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok

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

Obj. čís.
26117000

Montáž výrobku zdarma

26115000

28412180

chrom
chrom

15745000
15742000
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0.9

iClub
Povrchová
úprava
Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air chrom
3jet, horní sprcha s osvětlením, sada
· velikost sprchové hlavice: 600 mm
· druhy proudu: RainAir, WhirlAir, RainAir XXL
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· průtok proudu RainAir XXL (při 0,3 MPa):
24 l/min
· průtok proudu WhirlAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· oblasti tří proudů nutno ovládat třemi ventily
nebo přepínacím ventilem se třemi výstupy
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem,
na základní těleso
· závit přívodů G ¾
· rozměr přívodů: DN20
· se zabudovaným osvětlením
· zdroj osvětlení: LED
· napájení: 12 V - DC
· transformátor: napájecí zdroj pod omítku
12 V, 18 W
· napětí na vstupu:
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
· napětí na výstupu: 12 V - DC
· barevná teplota: 2700 K
· stmívatelné: ne
· označení energetické účinnosti: C

Obj. čís.
28404000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha s osvětlením
(# 26117000)
· termostatická baterie Highﬂow 59 l/ min
pod omítku
(# 15756000)
alternativní produkty:
· Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet,
horní sprcha bez osvětlení, sada

chrom

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

28412180

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

0.10
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28403000

28412180
Montáž výrobku zdarma
chrom

26117000

chrom

26115000

chrom

28404000

chrom

28403000

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

iClub

260

Raindance 260 x 260 mm Air 1jet,
horní sprcha
· velikost sprchové hlavice: 260 mm
· druhy proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
15 l/min
· kompletně chromovaný disk vodních
paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· disk vodních paprsků lze sejmout a čistit
· způsob instalace: do roviny se stropem
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15

260

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance 260 x 260 mm Air 1jet, horní
sprcha EcoSmart 9 l/min

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

26472000

Montáž výrobku zdarma

chrom

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

60 - 95

18 6

24 4

18 6

G 1/2

26471180

chrom

Základní těleso pro horní sprchu
260 × 260 mm Raindance Rainmaker
Air 1jet
vhodné doplňky:
· Raindance 260 x 260 mm Air 1jet, horní
sprcha
· Raindance 260 x 260 mm Air 1jet, horní
sprcha EcoSmart 9 l/min

26481000

15763000

26471180
Montáž výrobku zdarma
chrom

26472000

chrom

26481000

24 4

Raindance Rainfall 180 Air 2jet, horní chrom
28433000
sprcha
bílá/chrom
28433400
· velikost sprchové hlavice: 180 mm
· druhy proudu: RainAir, široký přívalový
proud
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
· průtok přívalového proudu (při 0,3 MPa):
24 l/min
Montáž výrobku zdarma
· oblasti dvou proudů nutno ovládat dvěma
ventily nebo přepínacím ventilem se dvěma
výstupy
· dvě varianty povrchové úpravy disku
vodních paprsků: chrom nebo bílá
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: montáž na stěnu - pro
instalaci na těleso iBox
· rozměr přívodů: DN15
k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

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

01800180
chrom
chrom

15760000
15764000
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iClub
Povrchová
úprava
318
266

VÉ
NO

400

318

266

G 1/2

400

Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet,
chrom
horní sprcha
· velikost sprchové hlavice: 400 x 400 mm
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
22 l/min
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: do roviny se stropem
· závit přívodů G ½
· rozměr přívodů: DN15

Obj. čís.
26252000

Montáž výrobku zdarma

340

NOVÉ

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet, horní
sprcha EcoSmart 9 l/min

chrom

26253000

NOVÉ

k instalaci nutné:
· základní těleso pro horní sprchu Raindance chrom
E 400 x 400 mm Air 1jet

26254180

min.
60
400

Základní těleso pro horní sprchu
Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet

G 1/2

344

vhodné doplňky:
NOVÉ · Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet, horní
sprcha
NOVÉ · Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet, horní
sprcha EcoSmart 9 l/min

344

280

VÉ
NO

chrom

26254180
Montáž výrobku zdarma

chrom

26252000

chrom

26253000

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

27372000

98

280

Montáž výrobku zdarma

14

vhodné doplňky:
· termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče

485

14
4 4 9 - 47 7

chrom

15763000

Raindance E 420 Air 2jet, horní
chrom
sprcha se sprchovým ramenem
385 mm
· velikost sprchové hlavice: 430 x 220 mm
· délka sprchového ramena: 380 mm
· druhy proudu: RainAir, široký přívalový proud
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
21 l/min
· ﬂow rate Mix spray (při 0,3 MPa): 33 l/min
· průtok přívalového proudu (při 0,3 MPa):
23 l/min
· změna druhu proudu: tlačítko Select
na termostatu
· kompletně chromovaný disk vodních
paprsků
· materiál disku vodních paprsků: kov
· způsob instalace: montáž na stěnu - pro
instalaci na těleso iBox
· rozměr přívodů: DN15

27373000

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

0.12
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Montáž výrobku zdarma

01800180
chrom
chrom

15764000
15760000

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

iClub
Povrchová
úprava

580
452

13 2

1016
10 9 0

92

°

300

G1/2

25

10 6
13 5
16 0
466

Ø 12 8

74

80

7 01
6 5 0 ±4
16 5
15 0
700

Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe bílá/chrom
27106400
· současné použití 4 spotřebičů
· horní sprcha Rainmaker Select 460 3jet
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druhy proudu: Rain, Mono, RainStream
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· provozní tlak:
min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
Montáž výrobku zdarma
· snadné čištění skleněného disku vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 450 mm
· termostat ShowerTablet Select 700
· povrchová úprava poličky: bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 18 mm
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
EcoSmart 9 l/min

580
452

13 2

1016
10 9 0

92

°

300

G1/2

25

10 6
13 5
16 0
466

Ø 12 8

74

80

7 01
6 5 0 ±4
16 5
15 0

± 18

700

Obj. čís.

chrom

27029400

Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe bílá/chrom
27109400
· současné použití 3 spotřebičů
· horní sprcha Rainmaker Select 460 2jet
· velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druhy proudu: Rain, RainStream
· provozní tlak:
min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
· snadné čištění skleněného disku vodních
Montáž výrobku zdarma
paprsků
· délka sprchového ramena: 450 mm
· termostat ShowerTablet Select 700
· povrchová úprava poličky: bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 18 mm
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)
úsporná verze EcoSmart:
· Rainmaker Select 460 2jet Showerpipe
EcoSmart 9 l/min

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

bílá/chrom

27028400
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iClub

10°

503

220
10 4 5
980

13 2

25

G1/2

10 6
13 5
16 0
430

Ø 12 8

74

64

7 01
6 5 0 ±4
16 5
15 0

± 18

700

555

90
°

300

300

61
10 6 6

366
996

bílá/chrom

27168400

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)

27363000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)

24

250

Obj. čís.

Raindance E 300 1jet Showerpipe
chrom
600 ST
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· současně nelze použít dva výtoky
· horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
· velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
· pro montáž je možno úhel horní sprchy nastavit
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 405 mm
· termostat ShowerTablet 600
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm

VÉ
NO

405

Rainmaker Select 420 2jet
Showerpipe
· současné použití 3 spotřebičů
· horní sprcha Raindance E 420 Air
· velikost sprchové hlavice: 420 x 240 mm
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druhy proudu: RainAir, RainFlow
· provozní tlak:
min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
· snadné čištění skleněného disku vodních
paprsků
· délka sprchového ramena: 400 mm
· termostat ShowerTablet Select 700
· povrchová úprava poličky: bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 18 mm

Povrchová
úprava

Ø 12 8

úsporná verze EcoSmart:
G1/2

NOVÉ · Raindance E 300 1jet Showerpipe 600 ST chrom
92

70
21 - 2 6

27364000

EcoSmart 9 l/min

15 0 ± 12

62
14 0

110

308
620

0.14
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub
Povrchová
úprava
Raindance E 300 1jet Showerpipe
chrom
350 ST
· jezdec nastavitelný v úhlu 90°, možnost
natočení vlevo a vpravo, nahoru a dolů
· současně nelze použít dva výtoky
· horní sprcha Raindance E 300 Air 1jet
· velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
· pro montáž je možno úhel horní sprchy nastavit
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 405 mm
· termostat ShowerTablet 350
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm

VÉ
NO

555

90
°

405

300

300

24
61

92

70
21 - 2 6

62
14 0

57

27361000

Montáž výrobku zdarma

obsahuje:
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select S 120 3jet
(# 26530XXX)

Ø 12 8

G1/2

996

250

10 6 6

366

Obj. čís.

15 0 ± 12

37 0

110

NOVÉ

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance E 300 1jet Showerpipe 350 ST
EcoSmart 9 l/min

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

chrom

27362000
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0.15

iClub
Povrchová
úprava

14

Raindance Select E 360 1jet
chrom
27112000
Showerpipe
bílá/chrom
27112400
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat Ecostat Select
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000

°

97 0

10 6 6

14 °

obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)

131

13 0

úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
EcoSmart 9 l/min
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
· podložka pod nástěnnou tyč Raindance
Select

0.16

Obj. čís.

Ceník 2017/2018

chrom
bílá/chrom

27286000
27286400

chrom
chrom

02026000
95960000

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

iClub
Povrchová
úprava

26°

131

26°

Obj. čís.

Raindance Select E 360 1jet
chrom
27113000
Showerpipe k vaně
bílá/chrom
27113400
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
17 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,13 MPa/max. 1,0 MPa
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat Ecostat Select
· průtok vanovým výtokem: 20 l/min
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· ovládání výtoků otočnou rukojetí
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
· podložka pod nástěnnou tyč Raindance
Select

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

chrom
chrom

02026000
95960000
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Raindance Select E 360 1jet ST
chrom
27288000
Showerpipe
bílá/chrom
27288400
· horní sprcha Raindance E 360 Air
· velikost sprchové hlavice: 360 x 190 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druh proudu: RainAir
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
14 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,2 MPa/max. 1,0 MPa
· kompletně chromovaný disk vodních paprsků
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat ShowerTablet Select 300
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 360 1jet ST
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
· podložka pod nástěnnou tyč

0.18
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Obj. čís.

chrom
bílá/chrom

27287000
27287400

chrom

02026000

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

Raindance Select E 300 3jet ST
chrom
27127000
Showerpipe
bílá/chrom
27127400
· horní sprcha Raindance Select E 300 3jet
· velikost sprchové hlavice: 300 x 190 mm
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druhy proudu: RainAir, Rain, RainStream
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
16 l/min
Montáž výrobku zdarma
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
· průtok proudu RainStream (při 0,3 MPa):
19 l/min
· provozní tlak:
min. 0,2 MPa/max. 1,0 MPa
· povrchová úprava disku vodních paprsků:
chrom nebo bílá
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat ShowerTablet Select 300
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
· podložka pod nástěnnou tyč

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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Raindance Select E 300 2jet ST
chrom
27126000
Showerpipe
bílá/chrom
27126400
· horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
· velikost sprchové hlavice: 300 x 160 mm
· nastavitelný úhel horní sprchy
· polička: vyrobena z bezpečnostního skla
· druhy proudu: RainAir, Rain
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
Montáž výrobku zdarma
16 l/min
· průtok proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
· provozní tlak:
min. 0,15 MPa/max. 1,0 MPa
· povrchová úprava disku vodních paprsků:
chrom nebo bílá
· délka sprchového ramena: 380 mm
· termostat ShowerTablet Select 300
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· bezpečnostní pojistka na 40° C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· pohodlné přepínání tlačítkem Select
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení DN15
· závit připojení G ½
· rozteč středů 150 ± 12 mm
· v případě instalace na stávajících
připojeních G ½ musí být použit adaptér
# 02026000
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· ruční sprchu Raindance Select E 120 3jet
(# 26520XXX)
úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Select E 300 2jet ST
Showerpipe EcoSmart 9 l/min
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
· podložka pod nástěnnou tyč
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Obj. čís.

chrom
bílá/chrom

27283000
27283400

chrom

02026000

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

iClub
Povrchová
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Obj. čís.

Raindance Lift 180 2jet,
matný chrom
27008000
sprchový panel pro montáž na stěnu bílá/chrom
27008400
· horní sprcha Raindance S 180 Air
· velikost sprchové hlavice: 180 mm
· délka sprchového ramena: 420 mm
· nastavení výšky: 200 mm
· druh proudu (horní sprcha): RainAir, široký
přívalový proud
· průtok proudu RainAir (při 0,3 MPa):
Montáž výrobku zdarma
14 l/min
· průtok při přívalovém proudu (při 0,3 MPa):
17 l/min
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení pro horkou vodu
· tepelně izolované vedení vody
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· závit připojení G ½
· umístění: na stěnu
· způsob instalace: montáž na stěnu
· rozměr připojení: DN15
obsahuje:
· sprchový držák Porter‘S
(# 28331XXX)
· sprchovou hadici Isiﬂex 1,60 m
(# 28276XXX)
· tyčovou ruční sprchu PuraVida 120 Air 1jet
(# 28558XXX)
úsporná verze EcoSmart:
· Raindance Lift 180 2jet sprchový panel pro bílá/chrom
montáž na stěnu EcoSmart 9 l/min

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

G1/2

Povrchová
úprava

ShowerTablet Select 700,
chrom
13184000
termostatická baterie univerzální
bílá/chrom
13184400
na stěnu pro 2 spotřebiče
· možné ovládání externí sprchy nebo
vanového výtoku podomítkovým vývodem
G½
· 2 spotřebiče
· současné využití 2 spotřebičů
· ventil Select, termostatická kartuše
Montáž výrobku zdarma
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
· průtok horním výtokem: 28 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 mm
· rozměr přívodů: DN15
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vhodné doplňky:
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha
bílá/chrom
s přívodem od stropu 100 mm
· Rainmaker Select 460 1jet, horní sprcha se bílá/chrom
sprchovým ramenem 460 mm
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24002400
24003400

ShowerTablet 600, termostatická
chrom
13108000
baterie univerzální na stěnu pro
bílá/chrom
13108400
2 spotřebiče
· možné ovládání externí sprchy nebo
vanového výtoku podomítkovým vývodem
G½
· 2 spotřebiče
· regulace průtoku a přepínání pro
2 spotřebiče
Montáž výrobku zdarma
· současně nelze použít dva výtoky
· uzavírací a přepínací ventil, termostatická
kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
· průtok horním výtokem: 28 l/min
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· kryt: bezpečnostní sklo v kombinaci bílá a
chrom
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· materiál: kovové rukojeti
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 mm
· rozměr přívodů: DN15

VÉ
NO
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Obj. čís.

k instalaci nutné:
· základní těleso pro ShowerTablet 600,
univerzální termostatickou baterii na stěnu,
pro 2 spotřebiče

13129180

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

k instalaci nutné:

NOVÉ · ShowerTablet 600, termostatická baterie
univerzální na stěnu pro 2 spotřebiče

chrom
bílá/chrom

13108000
13108400

ShowerTablet 600 termostatická
chrom
13109000
vanová baterie na stěnu
bílá/chrom
13109400
· výtok 195 mm
· 2 spotřebiče
· současně nelze použít dva výtoky
· termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
Montáž výrobku zdarma
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
· průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· materiál: kovové rukojeti
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· způsob připojení: G ½

VÉ
NO

62
14 0

13129180

ShowerTablet Select 700
chrom
13183000
termostatická vanová baterie
bílá/chrom
13183400
na stěnu
· výtok 192 mm
· 2 spotřebiče
· současné využití 2 spotřebičů
· ventil Select, termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
Montáž výrobku zdarma
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 15 l/min
· průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 ± 18 mm
· rozměr přívodů: DN15
· způsob připojení: G ½
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Základní těleso pro ShowerTablet
600, univerzální termostatickou
baterii na stěnu, pro 2 spotřebiče
· vhodné pro ShowerTablet 600, univerzální
termostatickou baterii na stěnu pro
2 spotřebiče
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: G ½

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

Shower Tablet 350 termostatická
chrom
13102000
sprchová baterie na stěnu
bílá/chrom
13102400
· 1 spotřebič
· Volume control for 1 spotřebič
· termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
Montáž výrobku zdarma
0,3 MPa: 15 l/min
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· kryt: bezpečnostní sklo v kombinaci bílá a
chrom
· tlačítko Ecostop omezuje spotřebu na
10 l/ min
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· materiál: kovové rukojeti
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
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ShowerTablet 350 termostatická
chrom
13107000
vanová baterie na stěnu
bílá/chrom
13107400
· bezpečnostní sklo v kombinaci bílá a chrom
· výtok 195 mm
· 2 spotřebiče
· současně nelze použít dva výtoky
· termostatická kartuše, uzavírací a přepínací
ventil
· bezpečnostní pojistka na 40°C
Montáž výrobku zdarma
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
· průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
· povrchová úprava poličky: eloxovaný hliník
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· materiál: kovové rukojeti
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· způsob připojení: G ½
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Obj. čís.
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alternativní velikosti:
· ShowerTablet 600, termostatická vanová
baterie na stěnu

chrom
bílá/chrom

13109000
13109400

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

iClub
Povrchová
úprava

ShowerTablet Select 300,
chrom
13171000
termostatická sprchová baterie
bílá/chrom
13171400
na stěnu
· 1 spotřebič
· ventil Select, termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· materiál: kovové rukojeti
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
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obsahuje:
· sadu etážek
(# 95772000)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
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Obj. čís.

chrom

02026000

ShowerTablet Select 300,
chrom
13151000
termostatická vanová baterie
bílá/chrom
13151400
na stěnu
· výtok 192 mm
· 2 spotřebiče
· současné využití 2 spotřebičů
· ventil Select, termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
Montáž výrobku zdarma
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 16 l/min
· průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· materiál: kovové rukojeti
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· způsob připojení: G ½
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
obsahuje:
· sadu etážek
(# 95772000)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

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

chrom

02026000

Ceník 2017/2018

0.25

iClub
Povrchová
úprava

Obj. čís.

Ecostat Select, termostatická vanová chrom
13141000
baterie na stěnu
bílá/chrom
13141400
· výtok 144 mm
· 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, keramický ventil 180°
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 12 l/min
Montáž výrobku zdarma
· průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
20 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· zabudován ﬁltr nečistot
· materiál: kovové rukojeti
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· způsob připojení: etážky
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
obsahuje:
· sadu etážek
(# 95772000)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

chrom

02026000

Ecostat Select, termostatická
chrom
13161000
sprchová baterie na stěnu
bílá/chrom
13161400
· 1 spotřebič
· termostatická kartuše, keramický ventil
180°
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 12 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tlačítko Ecostop omezuje spotřebu na
10 l/ min
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· materiál: metal
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· v případě instalace na stávající přívody
G ½ musí být použit adaptér # 02026000
obsahuje:
· sadu etážek
(# 95772000)
vhodné doplňky:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci

0.26
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chrom

02026000

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

iClub
Povrchová
úprava

Obj. čís.

Ecostat Select, termostatická
chrom
13111000
sprchová baterie na stěnu - renovace bílá/chrom
13111400
· 1 spotřebič
· termostatická kartuše, keramický ventil
180°
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
Montáž výrobku zdarma
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· polička vyrobena z bezpečnostního skla
· povrchová úprava poličky: chrom nebo bílá
· tlačítko Ecostop omezuje spotřebu na
10 l/ min
· tepelně izolované vedení vody
· zpětný ventil
· s odhlučněním
· materiál: kovové rukojeti
· zabudován ﬁltr nečistot
· rozteč středů: 150 ± 12 mm
· rozměr přívodů: DN15
· pro instalaci na stávající přívody G ½
obsahuje:
· adaptéry etážek G ¾ pro renovaci
(# 02026000)
· sadu etážek
(# 95772000)

Vrchní sada pod omítku pro
2 spotřebiče
· v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· zabudovaný držák sprchy
· obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit a zabudovaný
držák, zpětný ventil

VÉ
NO

70

228

90

70

45

87

70

86

10

456

51

213

14 2
355
84
58-86

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15355000
15355400
15355600

Montáž výrobku zdarma

Ø44
90

57

16

NOVÉ

k instalaci nutné:
· základní těleso pro 2 spotřebiče

15310180

46

3

G 1/2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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0.27

iClub
Povrchová
úprava
Základní těleso pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· závit přívodů G ¾
· hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
· vodorovná instalace
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

504
489
4 67
455

NOVÉ

k instalaci nutné:
· vrchní sada pod omítku pro 2 spotřebiče

44

69
65

82

41

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 3/4

19 5

17 8

71

Obj. čís.
15310180

Montáž výrobku zdarma
chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15355000
15355400
15355600

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15356000
15356400
15356600

45

13 0

10 0

250

10

17 8

50

38

107

4 67

428

VÉ
NO

70

228

90

70

45

87

70

70

10

527
86

51

284

14 2
426
84
58-86

Ø44
90

57

16

NOVÉ

Vrchní sada pod omítku pro
3 spotřebiče
· v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
· 3 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 3 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, zpětný ventil

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso pro 3 spotřebiče

15311180

3

G 1/2
46

Základní těleso pro 3 spotřebiče
· 3 spotřebiče
· závit přívodů G ¾
· hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
· vodorovná instalace
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

5 75
560
538
525

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

G3/4
17 8

71

71

45

NOVÉ

k instalaci nutné:
· vrchní sada pod omítku pro 3 spotřebiče

15311180

Montáž výrobku zdarma
chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15356000
15356400
15356600

10

17 8

0.28

71

13 2

10 0

50

38

107

538

250
499

Ceník 2017/2018

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

iClub

VÉ
NO

70

70

228

90

70

45

87

70

70

10

598
86

51

355

14 2
4 97
84
58-86

Ø44
90

57

16

NOVÉ

3

G 1/2
46

646
6 31
609
596
41
82

G1/2

71

G3/4
17 8

71

71

NOVÉ · vrchní sada pod omítku pro 4 spotřebiče

45

10

71

71

13 2

10 0

50

38

107

609

17 8

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15357000
15357400
15357600

Montáž výrobku zdarma

15312180

15312180

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:

44

69
65

19 5

Obj. čís.

k instalaci nutné:
· základní těleso pro 4 spotřebiče

Základní těleso pro 4 spotřebiče
· 4 spotřebiče
· závit přívodů G ¾
· hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
· vodorovná instalace
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

G1/2

Vrchní sada pod omítku pro
4 spotřebiče
· v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
· 4 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 4 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeti, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit a zabudovaný
držák, zpětný ventil

Povrchová
úprava

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15357000
15357400
15357600

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15358000
15358400
15358600

250

570

VÉ
NO

70

70

70

70

228

90

70

45

87

70

86

10

669

51

426

14 2
568
84
58-86

Ø44
90

57

16

46

k instalaci nutné:
· základní těleso pro 5 spotřebičů

Montáž výrobku zdarma

15313180

3

G 1/2

NOVÉ

Vrchní sada pod omítku pro
5 spotřebičů
· v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
· 5 spotřebičů
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 5 spotřebičů
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit a zabudovaný
držák, zpětný ventil

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.
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iClub
Povrchová
úprava
Základní těleso pro 5 spotřebičů
· 5 spotřebičů
· závit přívodů G ¾
· hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
· vodorovná instalace
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

NOVÉ

717
702
680
6 67

44

69
65

82

41

G1/2

k instalaci nutné:
· vrchní sada pod omítku pro 5 spotřebičů

19 5

G1/2

71

71

71

G3/4
17 8

71

250

71

Obj. čís.
15313180

Montáž výrobku zdarma
chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15358000
15358400
15358600

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15359000
15359400
15359600

45

71

10

17 8

71

13 2

10 0

50

38

107

680

6 41

VÉ
NO

70

228

90

70

45

87

70

70

10

527
86

51

284

14 2

12 2
426
84
58-86

Vrchní sada pod omítku pro
2 spotřebiče, k vaně
· v závislosti na velikosti průtoku a způsobu
instalace snížení průtoku až o 50%
a zabudovaná funkce uzavírání
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok: 20 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeti, objímky, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit a zabudovaný
držák, zpětný ventil

Montáž výrobku zdarma

NOVÉ

k instalaci nutné:
· základní těleso pro 2 spotřebiče, k vaně

15314180

G 1/2
46

3

°
10

Ø44
90

57

16

18 3
19 9

Základní těleso pro 2 spotřebiče,
k vaně
· závit přívodů G ¾
· vhodné pro všechny vrchní sady do sprch,
k vanám a pro termostaty pod omítku
· hloubka zabudování: od 82 do 118 mm
· instalace s odhlučněním
· rozměr přívodů: DN15/DN20

VÉ
NO

5 75
560
538
525

k instalaci nutné:
· vrchní sada pod omítku pro 2 spotřebiče,
k vaně

Montáž výrobku zdarma

chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15359000
15359400
15359600

13 8

NOVÉ

15314180

44

69
65

82

41

G1/2

19 5

G1/2

G3/4
17 8

71

71

45

10

17 8

0.30

71

13 2

10 0

50

38

107

538

250
499
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Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iClub

112

57

44
Ø 44

156/156

24

55 - 83

156

156

57

Ø 44

47

156/156
109

24

54 - 82

156

156

61

Ø 48
69-97

156

156

Obj. čís.

bílá/chrom
černá/chrom

15737400
15737600

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

01800180

vhodné doplňky:
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13595000

Termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 23 l/min
· průtok horním výtokem: 25 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka

bílá/chrom
černá/chrom

15738400
15738600

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

01800180

vhodné doplňky:
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

13595000

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok horním výtokem: 42 l/min
· průtok dolním výtokem: 42 l/min
· obsahuje: rukojeť, objímku, kovovou rozetu
se skleněným povrchem, mísicí jednotku

24

156/156

Termostatická baterie
pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 1 spotřebič
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítko

Povrchová
úprava

bílá/chrom
černá/chrom

Montáž výrobku zdarma

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

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

15734400
15734600

01800180
bílá/chrom
černá/chrom

15736400
15736600
13595000

Ceník 2017/2018

0.31

iClub

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku pro 1 spotřebič
a další výtok
· 1 spotřebič
· tlačítko Select pro zapínání a vypínání
1 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 34 l/min
· průtok horním výtokem: 59 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
kovovou rozetu se skleněným povrchem,
skleněné tlačítko

61

Ø 48

156/156
103

53

24

72-100

156

156

Povrchová
úprava

Obj. čís.

bílá/chrom
černá/chrom

15735400
15735600

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

01800180
bílá/chrom
černá/chrom

· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

24

156

156

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
bílá/chrom
15736400
· 3 spotřebiče
černá/chrom
15736600
· současné použití několika výtoků
· ventil Select
· průtok: 29 l/min
· obsahuje: kovovou rozetu se skleněným
povrchem, mísicí jednotku, skleněná tlačítka
Montáž výrobku zdarma
k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
01800180
vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

111

57

44
Ø 44

155 /155

20

54 -82

Termostatická baterie
pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 1 spotřebič
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka

bílá/chrom
černá/chrom
bílá/chrom
černá/chrom

15734400
15734600
15735400
15735600
13595000

chrom

15762000

Montáž výrobku zdarma

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

0.32

Ceník 2017/2018

15736400
15736600
13595000

01800180
chrom

13593000
13595000

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

iClub

57

Ø 44

108
47

155/155

20

54-82

Termostatická baterie
pod omítku pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 23 l/min
· průtok horním výtokem: 25 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15763000

Montáž výrobku zdarma

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

G 1/2
12

167

15 5

18 8

57

15 5
46
Ø 44

54 -82
20

77
66

94

Termostatická baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče s jednotkou
s vývodem Fixﬁt a držákem
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 14 l/min
· průtok horním výtokem: 29 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· zabudovaný držák sprchy
· obsahuje: rukojeť, rozetu, objímku, mísicí
jednotku, tlačítka, FixFit a zabudovaný
držák

01800180
chrom

13593000
13595000

chrom

15765000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· prodloužení pro ShowerSelect FixFit Porter

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

01800180
chrom

13601000

Ceník 2017/2018

0.33

iClub

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok horním výtokem: 42 l/min
· průtok dolním výtokem: 42 l/min
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku

73

Ø 48

155/ 155

20

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

102

73

Ø 48

20

53

Obj. čís.

chrom

15760000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

69 -97

155/155

Povrchová
úprava

69-97

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku pro 1 spotřebič a další
výtok
· 1 spotřebič
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 1 spotřebič
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 34 l/min
· průtok horním výtokem: 59 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítko

01800180
chrom
chrom

15764000
13593000
13595000

chrom

15761000

Montáž výrobku zdarma

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

155

155

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· 3 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· ventil Select
· průtok: 30 l/min
· obsahuje: rozetu, mísicí jednotku, tlačítka

01800180
chrom
chrom

15764000
13593000
13595000

chrom

15764000

Montáž výrobku zdarma

20

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

0.34
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vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok
· prodloužení pro ShowerSelect
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

01800180
chrom
chrom

15760000
15761000

chrom

13593000
13595000

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

iClub

Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· způsob připojení: základní těleso
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 21 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· keramická kartuše pro regulaci teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí jednotku,
tlačítka

44

111
44

15 5 / 15 5

20

45

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15767000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· prodloužení pro ShowerSelect
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· způsob připojení: základní těleso
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 20 l/min
· průtok horním výtokem: 20 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· keramická kartuše pro regulaci teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí jednotku

44

10 8
47

15 5 / 15 5

20

45

01800180
chrom

13593000
13595000

chrom

15768000

Montáž výrobku zdarma

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

57

Ø 44

10 6
44

Ø 15 0

20

54 -82

Termostatická baterie pod omítku
pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 1 spotřebič
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 26 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítko

01800180
chrom

13593000
13595000

chrom

15744000

Montáž výrobku zdarma

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

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

01800180
chrom

13597000
13595000

Ceník 2017/2018
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iClub

10 6

57

Ø 44

44

Ø 15 0

20

54 -82

Termostatická baterie pod omítku
pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· zapínání a vypínání tlačítkem Select
pro 2 spotřebiče
· termostatická kartuše, ventil Select
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 23 l/min
· průtok horním výtokem: 25 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, mísicí jednotku,
rozetu, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15743000

Montáž výrobku zdarma

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

73

Ø 15 0
Ø 48

20

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku
· termostatická kartuše
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok horním výtokem: 42 l/min
· průtok dolním výtokem: 42 l/min
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku

vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

20

73

Ø 15 0
10 0
50
Ø 48

chrom

13597000
13595000

chrom

15741000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal

68 -96

68 -96

01800180

Termostatická baterie Highﬂow
pod omítku pro 1 spotřebič
a další výtok
· 1 spotřebič
· bezpečnostní pojistka na 40°C
· nastavitelné omezení teploty
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 34 l/min
· průtok horním výtokem: 59 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rukojeť, objímku, rozetu, mísicí
jednotku, tlačítko

01800180
chrom
chrom

15745000
13597000
13595000

chrom

15742000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

0.36
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01800180
chrom
chrom

15745000
13597000
13595000

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

iClub

Ø 15 0

Ø 15 0

20

Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
· 3 spotřebiče
· současné použití několika výtoků
· ventil Select
· průtok: 30 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· obsahuje: rozetu, mísicí jednotku, tlačítka

Povrchová
úprava

Obj. čís.

chrom

15745000

Montáž výrobku zdarma

k instalaci nutné:
· základní těleso iBox universal
vhodné doplňky:
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
· termostatická baterie Highﬂow pod omítku
pro 1 spotřebič a další výtok
· prodlužovací rozeta Ø 150 mm
· prodloužení tělesa iBox universal 25 mm

44

10 6
44

Ø 15 0

20

45

Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
· 1 spotřebič
· způsob připojení: základní těleso
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 21 l/min
· provozní tlak:
min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· keramická kartuše pro regulaci teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí jednotku

01800180
chrom
chrom

15741000
15742000

chrom

13597000
13595000

chrom

15747000

Montáž výrobku zdarma

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

44

10 6
44

Ø 15 0

20

45

01800180
chrom

13597000
13595000

Baterie pod omítku
chrom
pro 2 spotřebiče
· 2 spotřebiče
· způsob připojení: základní těleso
· průtok připojením pro ruční sprchu při
0,3 MPa: 20 l/min
· průtok horním výtokem: 20 l/min
· provozní tlak: min. 0,1 MPa/max. 1,0 MPa
· keramická kartuše pro regulaci teploty,
ventil Select
· nastavitelné omezení teploty
· obsahuje: rukojeť, rozetu, mísicí jednotku

15748000

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

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

Montáž výrobku zdarma

01800180
chrom

13597000
13595000

Ceník 2017/2018
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