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model 08 /1                                model 11

model 05/1

model 04

model 06 

model 07 

model 08 

model 05

 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory 
prùm. 7 mm) Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolen. páky. 
Po èásteèném stlaèení teèe1 voda a po jejím dotlaèení  namícháná. 
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. 
Model 06/1 ovládání se senzorem shodné s mod.05/1

- pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8"
  nebo trubky prùm.10 mm

 je pøipevnìn šesti šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno sešlápnutím pedálu. Po èásteèném stlaèení teèe
1 voda a po jejím došlápnutí  namícháná.

Model 06

Model 09

 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory 
prùm. 7 mm) Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolen. páky. 
Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení  namícháná. 
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. Kolenová páka mùže 
být nainstalována také na levé stranì umyvadla.
Model 07/1 ovládání se senzorem shodné s mod.05/1

- pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8"
  nebo trubky prùm.10 mm

 je pøipevnìn šesti šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno sešlápnutím pedálu. Po èásteèném stlaèení teèe
1 voda a po jejím došlápnutí namícháná.

Model 07

Model 10

 je pøipevnìn ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory 
prùm. 7 mm) Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolen. páky. 
Po èásteèném stlaèení teèe 1 voda a po jejím dotlaèení  namícháná. 
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon.  Kolenová páka mùže 
být nainstalována také na levé stranì umyvadla.
Model 08/1 ovládání se senzorem shodné s mod.05/1

- pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8"
  nebo trubky prùm.10 mm

 je pøipevnìn šesti šrouby ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno sešlápnutím pedálu. Po èásteèném stlaèení teèe
1 voda a po jejím došlápnutí namícháná.

Model 08

Model 10

kolenové ovládání

kolenové ovládání

kolenové ovládání

*  výška s lemem
 výroba na zakázku**

kolenové ovládání
se zpoždìním

Celonerezové nástìnné umývadlo s kolenovým ovládáním, 
sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí smìšovacího 
ventilu (vèetnì zpìtných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením 
pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštìna stlaèením ventilu. 
který má nasteveno automatické zpoždìní vypínání vody.

kolenové ovládání

 je pøipevnìno ètyømi šrouby ke stìnì (upevòovací otvory 
prùm. 7 mm) Spouštìní vody je provádìno stlaèením kolen. páky. 
Po èásteèném stlaèení teèe1voda a po jejím dotlaèení namícháná.
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. 
- dvì vody 2x hadice s pøevleènou maticí 3/8" nebo trubky prùm.10 mm

Model 05/1 spoštìní vody je provádìno fotobuòkovým senzorem. Míchání 
vody je automaticky regulováno termostatickým ventilem, který snadno 
pøístupný a regulovatelný zdola pod èelním plechem. Souèástí dodávky 
není dálkový ovladaè pro nastavení dosahu snímaèe a dobu dobìhu.
Napájení alkal.baterií 4x 1,5V(AA) 
- pøipojení vody : k termostatické baterii opatøené zavitem 2x "1/2 
  ( teplá voda je oznaèena èervenou barvou ) 

Model 05

è.artiklu          název                                          Cena bez DPH

202

NEREZ UMYVADLA

Nerezové umyvadlo 04

Nerezové umyvadlo 05

Nerezové umyvadlo 06

Nerezové umyvadlo 07

Nerezové umyvadlo 08 

8710631 A1 Model                      5.990,- Kè04 NEW

è.artiklu          název                                          Cena bez DPH

8710624 A1 Model                                6.990,- Kè05
8710075 A   Model  se senzorem    14.990,- Kè05/1

è.artiklu          název                                          Cena bez DPH

8710625 A1 Model                               5.990,- Kè
8710615 A1 Model  se zpoždìním   6.900,- Kè
8710628 A1 Model     nášlapné           9.600,- Kè
8710605 A   Model  se senzorem   14.900,- Kè

06
06/2
09
06/1

8710626 A1 Model         6.490,- Kè
8710616 A1 Model  se zpoždìním    7.400,- Kè
8710629 A1 Model     nášlapné            9.950,- Kè
8710606 A   Model se senzorem    15.490,- Kè

07                      
07/2
10
07/1 

8710627 A1 Model                               6.990,- Kè
8710617 A1 Model  se zpoždìním    7.700,- Kè
8710630 A1 Model     nášlapné          10.250,- Kè
8710607 A   Model se senzorem    15.990,- Kè

08
08/2
11
08/1 

è.artiklu          název                                          Cena bez DPH

è.artiklu          název                                          Cena bez DPH

Šíøka .......................... 470 mm
Hloubka (linie)............. 370 mm
Výška ......................... 225 mm

Šíøka x hloubka ( linie )  .......... 480x360 mm
Výška ..................................... 220/*520 mm

Šíøka x hloubka............ 400x400 mm
Výška .......................... 240/*340 mm 
Výška s nohou .............750/*850 mm

Šíøka x hloubka (linie)...... 500x400 mm
Výška ............................. 240/*340 mm 
Výška s nohou ................750/*850 mm

Šíøka .................................. 500 mm
Hloubka (linie)................. .. 500 mm
Výška ........................ 240/*340 mm 
Výška s nohou ... ......750/*850  mm
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