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splachovací nádrže na omítku

WC příslušenství

SPLACHOVACÍ NÁDRŽE-tradiční splachovací technika 
Tradiční sortiment, splachovací nádrže na stěnu jsou vhodnou možností řešení koupelen pro hosty, toalet 
veřejného sektoru, škol, sportovních zařízení případně vybavení obytných kontejnerů.
Současná možnost umístění buď jako nízkopoložené nad klozet nebo vysokopoložené na stěnu zajišťují variabilitu 
použití. Vyspělá splachovací technika nádrží umožňující úsporné splachování Start/Stop nebo Dual společně 
s tichým a vysoce výkonným nápustným ventilem jsou garantem špičkové kvality. 
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91 601 01 S000  Splachovací nádrž 93691 601 01 S00091 601 01 S000  Splachovací nádrž 936  Splachovací nádrž 936
Nízkopoložená, množství splachování vody 6 l, vnitřní izolace, 
přívod vody ze 3 stran, nápustní ventil 510 M – hlučnost tř. I, 
Stop splachování. Certifikát DIN, KIWA, CZ.
Rozsah dodávky:
splachovací nádrž, montážní návod, upev ňovací ma teriál, 
odtokové koleno včetně man žety, baleno v kartonu. Rohový 
ventil dodán na zvláštní objednávku.
Barevné provedení:
91 601 xx S000 – základní barvy.

91 903 01 S000 

Splachovací nádrž na omítku 928 StandardSplachovací nádrž na omítku 928 Standard
Nízkopoložená, množství splachované vody 6–9  l, vnitřní 
izolace, přívod vody ze 3 stran, úsporná splachovací technika 
Start-Stop, nápustní ventil hydraulický 510, hlučnost tř. I. 
Certifikát DIN, KIWA, CZ.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vlože ným nápustným ventilem, splachovací 
koleno, manžeta, upevňovací materiál. Baleno v karto nu.

91 905 01 S000
Splachovací nádrž na omítku 928 UNISplachovací nádrž na omítku 928 UNI
Vysoko-nízkopoložená, množství splacho vané vody 6–9 l, vnitřní 
izolace, přívod vody ze 3 stran, úsporná splachovací technika 
Start-Stop (pouze nízkopoložená), nápustní ventil hydraulický 
510, hlučnost tř. I. Certifikát DIN, KIWA, CZ.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vloženým nápustným ventilem, splachovací 
kole no, manžeta, upevňovací materiál. Baleno v kartonu.

94 504 01 S000 

Splachovací nádrž 961-2C Dual kombiSplachovací nádrž 961-2C Dual kombi
Splachovací nádrž určená ke keramickému kom binačnímu 
klozetu, úsporná splachovací technika Dual (malé 3 l, velké 
6–9 l), vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran, nápustní ventil 
hydraulický 510. Velká variabilita použití vzhledem ke speciál-
nímu upevnění, šířka 127–233 mm.
Rozsah dodávky: 
splachovací nádrž s vloženým nápustným ventilem, těsnící 
kroužek, upevňovací materiál, montážní návod. Baleno 
v kartonu.
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WC klozetová sedátka

Naše nabídka sortimentu WC klozetových sedátek zahrnuje různé technologie, jednak termoplastové sendvičové 
konstrukce vyráběné formou vstřikování a také velmi odolná sedátka proti poškození duroplastové technologie.
Termoplastová sedátka vykazují absolutní odolnost zlomu, velmi snadnou údržbu povrchu a pohodlnost. 
Duroplastová sedátka jsou stabilní, odolná s možností použití antibakteriální úpravy. 
Používáme také Soft close (pozvolné sklápění) technologii.
Všechna sedátka jsou vybavena kvalitními upevňovacími soupravami. Sedátka jsou v moderní designu s širokou 
možností použití. 
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56 025 xx 0000 WC sedátko 100156 025 xx 000056 025 xx 0000 WC sedátko 1001 WC sedátko 1001
stabilní, plastový model, lehký, s dlou hotrvající životností

1.  s plastovou upevňovací sadou
alpská bílá – č. výr. 56 024 01 0000

2.  s nerezovou upevňovací sadou
alpská bílá – č. výr. 56 025 01 0000

Thermoplast
Váha 1,15 kg.

56 019 xx 0000 WC sedátko 700056 019 xx 0000 WC sedátko 7000
kompaktní model zajímavého designu se stabilní pevnou 
„sendvičovou“ konstrukcí. Nerozbitné, hygienické, 
jednoduchá údržba, 100% recyklovatelné. S univerzální 
nerezovou upevňovací sadou.

1. Alpská bílá – č. výr. 56 019 01 0000
2. Základní barvy – č. výr. 56 019 xx 0000

Thermoplast
Váha 1,90 kg.

56 037 xx 0000 WC sedátko 1502 (1501)56 037 xx 0000 WC sedátko 1502 (1501)
lehký model se 4-opěrnými body, váha 1,5 kg, hygienické, 
povrchově stálé.

1.  s plastovou upevňovací sadou -1501
alpská bílá – 56 040 01 0000

2.  s nerezovou upevňovací sadou - 1501
alpská bílá – 56 036 01 0000
základní barvy – 56 036 xx 0000

3.  s nerezovou upevňovací sadou - 1502
alpská bílá – 56 037 01 0000

Duroplast
Váha 1,60 kg.

56 744 01 0000 
WC sedátko 2100 Soft closeWC sedátko 2100 Soft close
masivní sedátko Soft close, se speciálním technickým 
řešením komfortní pomalé zavírání sedátka (tzv. s brzdou).
Elegantní design, hygienické, snadná údržba. Odnímatelné 
víko bez nutnosti demontáže upevňovací soupravy.

Duroplast
Váha 2,10 kg.
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splachovací armatury a spojovací elementy

WC příslušenství

Používáme výhradně vlastní splachovací 
techniku, jsme výrobce s tradicí a mnohaletými 
zkušenostmi. 
Ve splachovacích nádržích, podmítkových nádržích 
se značkou SANIT i v keramických nádržích 
mnoha světových výrobců se můžete setkat s naší 
splachovací technikou.
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93 604 81 0000 Výpustný ventil SANIT 94493 604 81 000093 604 81 0000 Výpustný ventil SANIT 944Výpustný ventil SANIT 944
Odtokový výpustný splachovací ventil pro keramické klozety 
s bovdenovým ovládáním a Dual splachováním. Otvor ve víku 
18 nebo 38 mm, s nastavitelnou výškou 300–420 mm.
Včetně upevňovací soupravy a těsnění.

DIN, KIWA, CZ

25 001 00 0000 
Nápustný ventil SANIT 510 MNápustný ventil SANIT 510 M
Univerzální nápustný ventil vhodný pro všechny typy 
splachovacích nádrží. Vysoký výkon (9 l/min. při 3 bar) 
extrémně tichý – třída I. Hydraulický princip, jednoduchá 
montáž, nečistotám odolný, nastavitelné množství vody 
pomocí plováku, připojení 3/8 mosaz.

DIN, KIWA, CZ, SVGW

25 002 00 nápustný ventil 510 M 1/2 připojení mosaz
27 002 00 nápustný ventil spodní 503 U 1/2 připojení plast

Připojovací WC elementyPřipojovací WC elementy
připojovací WC elementy DN 100 se speciálním tvarovým 
těsněním
– připojovací koleno 22 °, 45 °, 90 ° i s přípojkou zleva, zprava
– připojovací kusy 150 mm, 250 mm, 400 mm s přípojkami
– připojovací kus excentrický
– připojovací koleno s otočným kloubem
– krycí rozety, malá, velká – dvoudílná

58 111 00 0000
SANIT kompenzační připojeníSANIT kompenzační připojení
kompenzační připojení pro závěsné WC DN 90
a DN 100 s možností flexibilního nastavení délky 60–350 mm, 
nízká stavební výška 66 mm, vhodné pro napojení odpadu 
umístěného od stěny
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58 928 00 0000 WC – odtokový kus 
DN 90 se zpětnou uzávěrouDN 90 se zpětnou uzávěrou
WC odtokový kus se zpětnou uzávěrou proti průniku vody, 
případně živočichů, plastové PE, vhodné ke sváření, délka 
180 mm, jednosměrná mechanická uzávěra s nerezovým 
upevněním. 
Vhodné pro podomítkové splachovací nádrže.

58 939 00 0000 WC – připojovací koleno 
flexibilní DN 90/DN 100flexibilní DN 90/DN 100
Plastové připojovací koleno, flexibilní DN 90/DN 100, 
polohovatelné, plast PE, černé, vhodné ke svařování, 
vnitřní strana hladká, délka 460–630 mm, 
absolutní pevnost v ohybu i při 90 st, polohovatelné 
v upevňovací svěrce 0–97 mm.
Vhodné pro individuální komplikace při instalaci 
podomítkových splachovacích nádrží.

58 925 00 0000 Etážové připojení 58 925 00 000058 925 00 0000 Etážové připojení 
pro montáž individuálního usazení závěsného 
klozetu podomítkové splachovací nádrže, 
zvýšení/snížení WC o 25 mm, kompletní 
souprava přívodní trubka, odtokový kus, 
šrouby, krycí příslušenství
58 925 00 DN 90
58 926 00 DN 100

58 941 00 0000 WC – připojovací díl 
rovný, flexibilní DN 90/DN 100rovný, flexibilní DN 90/DN 100
Plastový připojovací díl, flexibilní DN 90/DN 100, polohovatelný, 
plast PE, černý, vhodné ke svařování, vnitřní strana hladká, 
délka 410–510 mm, polohovatelné v upevňovací svěrce.
Vhodné pro rohovou montáž nebo do montážních šachet 
při instalaci podomítkových splachovacích nádrží.

Spojovací elementy
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Podomítkové instalační systémy

PODOMÍTKOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY- technika a inovace
Nová generace podomítkových splachovacích nádrží INEO je dalším 
výrazným krokem k potvrzení špičkového postavení v oboru a důkazem 
vysoké technické úrovně výrobků společnosti SANIT. 
Podomítková nádrž INEO je představitelem moderního průmyslového 
designu a její multifunkčnost je zásadním novátorským prvkem. 
Charakterizující jsou velmi kompaktní provedení, univerzální řešení 
splachování, flexibilní bovdenová technika a malý montážní-revizní otvor.
U nádrží INEO je možno používat veškerou dostupnou splachovací techniku 
- ruční/mechanickou, bovdenovou, elektronickou i pneumatickou. 
Splachovací nádrže jsou nabízeny v řadách INEO PLUS, INEO IN a INEO 
SOLO a malý montážní-revizní otvor nabízí prostor pro výběr všech 
designových řad maloformátových ovládacích tlačítek Creativa, Linea 
a Redonda.
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95 804 00 000 
WC - montážní element INEO IN 80WC - montážní element INEO IN 80
Malý revizní otvor, čelní ovládání, nenosný pozinkovaný rám 
pro zazdění a předezdění do masivní-nosné zdi.
Podomítková splachovací nádrž CC-80-S-FO-2V-2C
se splachovacím systémem Dual-dvojčinné, velké 
splachování s možností nastavení množství splachované 
vody 6 l-4 l, malé splachování 4 l-2 l. Celoplášťová venkovní 
izolace, splachovací technika – nápustný ventil 510 M, 
odtokové koleno DN 90, s nastavitelnou 4 polohovou stavební 
hloubkou, přechodový kus DN 90/DN 110.
Dvojdílný rohový ventil, upevňovací materiál.
K dispozici do konce roku 2014.

95 721 00 0000 
WC montážní element INEO INWC montážní element INEO IN
Malý revizní otvor,čelní ovládání, nenosný pozinkovaný rám 
pro zazdění a předezdění do masivní-nosné zdi se šesti 
upevňovacími body. Podomítková splachovací nádrž
CC-121-S-FO-2V-2C se splachovacím systémem 
Dual-dvojčinné, velké splachování s možností nastavení 
množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 2-4 l. 
Nastavení od výrobce 6/3 l. Celoplášťová venkovní izolace, 
splachovací technika – nápustný ventil 510, zadní připojení 
vody. Dvojdílný rohový ventil, upevňovací materiál.

Podomítkové instalační systémy - řada INEO IN s maloformátovým otvorem pro WC
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90 72100 T0000
WC element INEO PLUSWC element INEO PLUSWC element INEO PLUS
Malý revizní otvor, čelní ovládání, samonosná rámová 
konstrukce pro „suchou“ stavbu, podmítková splachovací 
nádrž CC-121-S-FO-2V-2C se splachovacím systémem Dual 
– dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství 
splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení 
od výrobce 6/3 l. Celoplášťová venkovní izolace, splachovací 
technika - nápustný ventil 510, zadní připojení vody. Odtokové 
koleno DN 90, přechodka DN 90/DN 110. Dvojdílný rohový 
ventil, upevňovací materiál. Stavební výška 1120 mm.
Možnost připojení systému Douche-WC (oplachovací sprška).

90 721 00 S001 Element INEO PLUS 
WC s bočními rozpěrami do bytového jádraWC s bočními rozpěrami do bytového jádraWC s bočními rozpěrami do bytového jádra
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých 
příček, 4 opěrné upevňovací body, kompletně předmontován  
vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Stavební hloubka pro instalaci 130 mm, stavební výška 1120 mm.
Moderní splachování INEO technikou – univerzální nastavení 
množství splachované vody (malé 2–4 l, velké 4,5–7,5 l), 
bovdenová splachovací technika,systém splachování Dual 
nebo Start/Stop., hydraulický nápustný ventil 510 – 3/8M, 
zadní připojení vody. Připojovací rovný kus s nastavitelnou 
hloubkou upevnění, kompletní připojovací a montážní 
materiál.

Podomítkové instalační systémy - řada INEO PLUS s maloformátovým otvorem pro WC

Pro použití závěsné keramiky v bytových panelových jádrech při rekonstrukci toalety je možné využít 
prvku podomítkové splachovací nádrže se speciálními bočními rozpěrami, které stabilně zafixují 
nosný rám a umožní využít moderních prvků v „panelákové koupelně“.
Boční rozpěry zajistí stabilní vícebodové upevnění, zajistí nosnost závěsné keramiky do 400 kg, 
rozsah rozepření od 540 mm do 1120 mm, využití výhod nejnovější řady podomítkových nádrží INEO 
s rozsáhlou nabídkou ovládacích tlačítek.

205

205
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90 668 00 T000 
Element INEO - Urinal pro Infra nebo tlakový splachovač podomítkovýElement INEO - Urinal pro Infra nebo tlakový splachovač podomítkový
Samonosná rámová konstrukce s výškově nastavitelnými opěrnými nohami, stavební rozměry. výška – 1120 mm, šířka – 525 mm, 
hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně 
předmontovány vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 
s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. Opěrné nohy s možností 
variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž – Urinalové upevňovací šrouby M8 vč.stavební 
ochrany a chromovými krytkami, odtokové koleno DN 50 s upevňovací svěrkou 
a závitovou tyčí M8 x 300 mm, připevňovací souprava prům.25, flexihadice 
ručně montovatelná, Sanit montážní krabice s předmontovaným ventilem 
pro ručně ovládané pneumatické splachování nebo magnetické 6V Infra 
splachování.

90 675 00 T000 – element INEO – Urinal pro tlakový splachovač na omítku
90 655 00 T000 – element INEO - Urinal polozapuštěný

90 676 00 T000
Element INEO – bidetElement INEO – bidet
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně 
předmontovány  vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 s variabilně nastavitelnou 
hloubkou 135–205 mm. Stavební rozměry - výška 1120 mm, šířka 525 mm. 
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální dřevěná upevňovací deska 
pro rozmanitou nabídku bidetů, průchodky pro připojení vody, se dvěma 
upevňovacími šrouby M12 s nastavitelností 180/230 mm, univerzální odtokové 
koleno DN 50/DN 40 vč. gumové manžety, upevňovací svěrky a stavební ochrany, 
závitová tyč M8 x 300 mm, dvě voděodolné dřevěné upevňovací desky.

90 668 00 T000

Samonosná rámová konstrukce s výškově nastavitelnými opěrnými nohami, stavební rozměry - výška 1120 mm, šířka 525 mm, 
hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně 
předmontovány  vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu. Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 
s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. 
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy
0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální odtokové koleno DN 50/DN 40 
vč. gumové manžety na sifon DN 40/DN 32, pár umyvadlových upevňovacích 
šroubů M10 vč. stavební ochrany, upevňovací svorka.

90 669 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro stojánkovou baterii stav. výška 985 mm
90 671 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro nástěnnou baterii
90 672 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro stojánkovou baterii, stav.výška 820 mm
90 673 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro tělesně postižené, stojánková a nástěnná baterie

Podomítkové instalační systémy - řada INEO - ostatní prvky

90 667 00 T000
Element INEO - umyvadlo pro stojánkovou baterii
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Podomítkové instalační systémy - řada N s maloformátovým otvorem pro WC

95 702 00 0000
Montážní element 982 N pro závěsné WCMontážní element 982 N pro závěsné WC
Sanit montážní element pro zazdění a předezdění Nové generace 
– N, s bovdenovým ovládáním splachování, uložení ovládacího 
tlačítka čelní nebo horní, pozinkovaný rám se 6 upevňovacími body 
s plně předmontovanou splachovací ná drží se dvěma revizními 
otvory.Kompletní s upevňovacím materiálem, odpadovými
DN 90/100 mm a připojovacími DN 90/180 mm prvky.
Nosnost 400 kg. Stavební výška 820 mm, hloubka 180 mm.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení 
množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. 
Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 702 00 T000
Montážní element 995 N pro závěsné WCMontážní element 995 N pro závěsné WC
Sanit montážní element se samonosnou konstrukcí, kompletně 
předmontovaný, plně izolovaná nádrž se dvěma revizními otvory 
čelním a horním. Odpadní koleno DN 90/DN 100, připojovací set 
DN 90/180 mm, kompletní upevňovací materiál.
Stavební výška 985 mm, šířka 525 mm. Kombinace 
s maloformátovými ovládacími tlačítky. Příslušenství: 17 257 00 
T000 – zadní stěnová opěra.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení 
množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. 
Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

95 704 00 0000
Montážní element 980 C pro závěsné WCMontážní element 980 C pro závěsné WCMontážní element 980 C pro závěsné WC
Sanit montážní element pro zazdění a předezdění Nové 
generace – C, s bovdenovým ovládáním splachování, uložení 
ovládacího tlačítka čelní nebo horní, pozinkovaný rám se 
6 upevňovacími body s plně předmontovanou splachovací 
nádrží se dvěma revizními otvory objemu 6 l. Kompletní 
s upevňovacím materiálem, odpadový mi DN 90/100 mm 
a připojovacími DN 90/180 mm prvky. Nosnost 400 kg. 
Stavební výška 1080 mm, hloubka 120 mm.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností 
nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé 
množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.
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90 707 00 0000
Element 995 N pro tělesně postiženéElement 995 N pro tělesně postižené
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých 
příček, 4 opěrné upevňovací body, kompletně předmontován  
vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Stavební hloubka pro instalaci 155 mm, stavební výška 1185 mm.
Připrava pro upevnění závěsného klozetu 60 mm výše než 
standard.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 
17257OOT000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 155–205 mm.
Připojení odpadu – rovný připojovací kus DB 90/DN 110.
Variabilní využíti Sanit flexibilní nastavitelné odpadové trubice 
58942000000.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností 
nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 
2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 703 00 T000 
Montážní element 995 N pro závěsné WCMontážní element 995 N pro závěsné WC
Sanit montážní element se samonosnou konstrukcí, 
kompletně předmontovaný, plně izolovaná nádrž se dvěma 
revizními otvory čelním a horním. Odpadní koleno DN 90/
DN 100, připojovací set DN 90/180 mm, kompletní upevňovací 
materiál.
Stavební výška 820 mm, šířka 525 mm. Kombinace 
s maloformátovými ovládacími tlačítky.
Příslušenství: 17 257 00 T000 – zadní stěnová opěra.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností 
nastavení množství splachované vody 7,5-4,5 l, malé množství 
2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 699 00 0000 
Montážní element 995 pro rohovou montáž, 
závěsné WCzávěsné WC
Montážní element řady 995 C s podomítkovou splachovací 
nádrží se splachovacím režimem „DUAL“, splachování 
6/3 l vody, hydraulický nápustný ventil 510 M. Element se 
speciálním provedením vhodným především pro montáž 
do rohu. Univerzální nastavení s variabilním upevněním 
umožňujícím montáž elementu v úhlu od 17° do 71° – při 
montáži elementu v úhlu 45° minimální diagonální rozměr 
460 mm. Ovládání splachování čelní – maloformátové 
ovládací tlačítko. Univerzální řešení umožňuje použití dvou 
elementů k sobě „zády“. 
Stavební výška elementu 1 120 mm. Stěnová opěra součástí. 
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95 501 00 0000 
Montážní element 980 M pro závěsné WCMontážní element 980 M pro závěsné WCMontážní element 980 M pro závěsné WC
Se středně velkým revizním otvorem, čelní ovládání, pro 
závěsné WC, stavební výška 1080 mm, šířka 450 mm k zazdění 
a předezdění na nosnou zeď, z pozinkovaného U elementu 
se 6 úchyty, WC připevňovací materiál M 12, předmontovaná 
splachovací nádrž s izolací, pro čelní ovládání, úchytná spona 
pro odtokové koleno, 4-polohově nastavitelná, připojovací 
koleno DN 90/100 WC připojovací sada DN 90.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností 
nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 
2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 550 00 0000 
Montážní element 995 M pro závěsné WCMontážní element 995 M pro závěsné WC
Se středně velkým revizním otvorem, čelní ovládání pro 
závěsné WC, stavební výška 1185 mm, se samonosnou 
konstrukcí, pro suchou montáž na nosnou i nenosnou 
zeď, rám se 4 upevňovacími body, nastavitelné opěrné 
nohy od hrubé podlahy 0–200 mm. Hloubkové nastavení 
155–205 mm, splachovací nádrž izolovaná, pro čelní ovládání, 
úchytná spona pro odtokové koleno 4-polohově nastavitelná, 
připojovací koleno DN 90/100, WC připojovací sada DN 90. 
Příslušenství: 17 257 00 T000 – zadní stěnová opěra.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní 
ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací 
systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností 
nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé 
množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 801 00 0000
Sanit podomítková splachovací nádrž
8 cm 9958 cm 995
Plně izolovaná nádrž se stavební hloubkou 9 cm včetně rámu 
(samostatná nádrž 8 cm) se samonosným rámem pro montáž 
do lehké příčky, čelní ovládání, splachovací technika 
Dual – Start/Stop.
Připojení odpadu svislé pomocí odpadního kolena 90 
(pro vodorovné připojení 58 913 00), plně předmontovatelný.

95 802 00 0000
Sanit podomítková splachovací nádrž 
8 cm 9808 cm 980
Plně izolovaná nádrž se stavební hloubkou 8 cm pro zazdění 
a předezdění, 4 upevňovací body, čelní ovládání, splachovací 
technika Dual – Start/Stop.

Podomítkové instalační systémy - řada M se středním otvorem pro WC
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95 950 00 0000 
Bidet – montážní element pro zazdění 
a předezděnía předezdění
Montážní element pro zazdění a předezdění pro bidet, 
nenosný pozinkovaný rám se 4 upevňovacím body, nastavení 
stavební hloubky 120–170 mm, nosné šrouby pro bidet M12, 
montážní dřevěná lišta k upevnění stěnových průchodek pro 
připojení vody a variabilních potrubních systémů, montážní 
rozteče pro bidet 180–230 mm, upevňovací svěrka pro 
odtokové koleno DN 50 s gumovým těsněním, kompletní 
upevňovací materiál.

95 957 00 0000 
Montážní element 980 umyvadloMontážní element 980 umyvadlo
Sanit montážní element pro zazdění a předezdění 
pro upevnění umyvadla, pozinkovaný rám se 4 upev-
ňovacími body,upevňovací ma teriál M 10, možnost 
nastavení zavěšení umyvadla 150–300 mm, hloub-
kové nastavení 80–140 mm, nastavitelné držáky 
připojení vody, odpadní koleno DN 50 s  těsněním
DN 50/32, kompletní upevňovací materiál

Podomítkové instalační systémy - ostatní prvky

Modul pro vanovou okrajovou 
armaturu

17 244 00 0000
SANIT ochranná nádrž
se zpětnou klapkou

17 245 00 0000
Element 995 pro vanovou 
okrajovou armaturu

90 636 00 0000

Vanový krajový systém SANIT
–  univerzální použití pro všechny známé, dostupné vanové armatury
–   ochranná nádrž rozvodů s odvodněním, zabraňuje všem stavebním poškozením
– modulově zabudovatelné
–  montáž do masivních zdí nebo použitím suchého stavebního postupu
–  základní modul pro upevnění 3–4 otvorové armatury 17 244 00 vhodný pro element 

90 636 00
–  základní modul pro upevnění 5 otvorové armatury 17 256 00 vhodný pro element 

90 643 00
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SET INEO PLUS – 90 771 00 0000
Kompletní instalační souprava INEO PLUS pro rychlou a snadnou 
montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádržemontáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže
– instalační element INEO PLUS
– montážní opěry, pár 17 257 000
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno:  element samostatně v kartonu, příslušenství samostatně v kartonu

Podomítkové instalační systémy - speciální sety

SET 980 M – 95 570 00 0000 
Kompletní instalační souprava 980 M pro rychlou a snadnou 
montáž závěsného WC, podomítkové splachovací nádrže
a střední ovládací tlačítko SANITa střední ovládací tlačítko SANITa střední ovládací tlačítko SANIT
– instalační element 980 M
– střední ovládací tlačítko 16 806 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno:  komplet samostatně v kartonu

SET 995 N – 90 770 00 0000
Kompletní instalační souprava 995 N pro rychlou a snadnou 
montáž závěsného WC, podomítkové splachovací nádrže
a malé ovládací tlačítko SANITa malé ovládací tlačítko SANIT
– instalační element 995 N
– montážní opěry, pár 17 257 000
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno:  element samostatně v kartonu, příslušenství samostatně v kartonu

SET INEO IN – 95 771 00 0000
Kompletní instalační souprava INEO IN pro rychlou a snadnou 
montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádržemontáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže
– instalační element INEO IN
– ovládací tlačítko maloformátové 16 706 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno:  element samostatně v kartonu
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Podomítkové instalační nádrže - přehled

1. Sanit podomítková splachovací nádrž INEO CC-121-S-FO-2V-2C, 
s malým revizním otvorem

2. Sanit podomítková splachovací nádrž 983 N/C CC-150-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem

3. Sanit WC-montážní element INEO IN s podomítkovou splachovací nádrží 
CC-121-S-FO-2V-2C,
s malým revizním otvorem

4. Sanit WC-montážní element 980 N/C a 982 N s podomítkovou 
splachovací nádrží 
CC-150-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, s malým 
revizním otvorem

1. 2. 3. 4.1.

5. 6. 7. 8.

CC - 150 - S - FO - 2V - 2C
Podomítková

nádrž
Stavební
hloubka

80
120
150

Velikost
ovládacího

tlačítka
S-malé

M - střední
L - velké

Ovládání
FO - čelní

UO 
- univerzální

Splachovací
typ

1V - Start
2V - Dual

SS
 - Start/Stop

Splachovací
technika

L - ovládací 
táhla

2C - bovdeny
1C - bovden

Značení 
podomítkových nádrží

Varianta/
velikost

Č. výrobku
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5. Sanit WC element INEO PLUS s podomítkovou splachovací nádrží 
CC-121-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem

6. Sanit WC element 995 N/C s podomítkovou splachovací nádrží 
CC-150-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, 
s malým revizním otvorem

7. Sanit podomítková splachovací nádrž INEO 80, stavební hloubka 8 cm, 
CC-80-S-FO-2V-L

8. Sanit podmítková splachovácí nádrž 800, stavební hloubka 8 cm, 
CC-80-M-FO-2V-L

9. Sanit WC montážní element INEO IN 80 s podomítkovu splachovací 
nádrží, stavební hloubka 8 cm, CC-80-S-FO-2V-L

10. Sanit WC montážní element 80 s podomítkovou splachovací nádrží, 
stavební hloubka 8 cm
 CC-80-M-FO-2V-L

11. Sanit WC – element INEO PLUS 80 s podomítkovou splachovací nádrží, 
stavební hloubka 8 cm, CC-80-S-FO-2V-L

12. Sanit WC – element 800 s podomítkovou splachovací nádrží, 
stavební hloubka 8 cm CC-80-M-FO-2V-L

9. 10. 11. 12.

Varianta/
velikost

Č. výrobku
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Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA – jedinečnost v detailu
Nabízíme velký počet ovládacích tlačítek s moderním designem. Rozmanitý výběr maloformátových ovládacích 
tlačítek byl pro přehlednost rozdělen do tří odlišných designových linií.
LINEA, jasnými liniemi ztělesňuje klasickou eleganci. V řadě LINEA lze najít v designu ovládacích tlačítek jasné 
linie a hrany.
CREATIVA, překvapivé myšlenky a téměř umělecké elegance jsou hlavními znaky řady ovládacích tlačítek. 
Reaguje na individualitu klienta při výběru pro svoji koupelnu.
REDONDA, kulaté linie, harmonický vzhled, příjemný pocit jsou charakteristické dojmy při pohledu na ovládací 
tlačítka této řady.
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Designová řada LINEA - klasická elegance díky jasným a rovným liniím

Ovládací tlačítko LOS
Pravé úhly a rovné linie jsou základní rysy geometricky jasného ovládacího tlačítka. Pro 
velké splachování rovnoběžné tlačítko a pro malé splachování svislé tlačítko jsou klidně 
integrována v celém tlačítku, působí jistotou.
Jsou vyrobena z plastu a kombinacemi v základních barevných škálách nabízí množství 
zajímavých návrhů.

Technické informace 
ovládací tlačítka designu LOS jsou vhodná pro použití na SANIT 
podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem  
a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou. 
Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 10 mm  
přes obklad.

Kombinace

1. Alpská bílá
2. Černá
3. Chrom
4. Matný chrom

Základní
deska

Ovládací 
tlačítka-pár

matná chrom / černá

alpská bílá / alpská bílá

černá / chrom

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Ovládací tlačítko LIS
jasné linie, světlo, silueta a vysoko kvalitní materiály spojují neobvyklý design řady LIS.
Osvětlení ovládacího tlačítka je tvořeno 9 LED diodami nastavitelnými v šesti barevných 
odstínech. Sensorové osvětlení reaguje na pohyb v rozmezí 2–5 m, rozsvěcuje se automa-
ticky po 2–8 minutách.
Ovládací tlačítko LIS je nabízeno jak s osvětlením, tak i bez osvětlení. Jsou vyrobena 
z plastu a nabízena ve 4 provedeních. Součástí ovládacího tlačítka je vysokokvalitní,
nerezový rámeček. Individuální charakter designu LIS podtrhuje možnost individuální 
volby materiálu pohledové desky např. z keramiky,dřeva nebo kamene (obklad do síly 
6 mm) jenž zvýrazní jedinečnost každé koupelny.6 mm) jenž zvýrazní jedinečnost každé koupelny.6 mm) jenž zvýrazní jedinečnost každé koupelny.6 mm) jenž zvýrazní jedinečnost každé koupelny.

Technické informace 
ovládací tlačítka designu LIS jsou vhodná pro 
použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže 
s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-
dvojčinné splachování bovdenovou technikou, skládá 
se s ovládacího tlačítka, designového elementu, 
nerezového krycího rámu a upevňovacích šroubů.
Varianta s osvětlením – design element s osvětlením 
s vysokofrekvenčními senzory,nerezového krycího 
rámu a upevňovacích šroubů.

Designový prvek 
(základní deska) 1. Alpská bílá 2. Černá 3. Chrom 4. Matný chrom

Ovládací tlačítka-pár

5. Sklo - bílá

6. Sklo - černá

7. Sklo - červená

8. Sklo - stříbrošedá

9. Sklo - antracit

10. Břidlice - šedá

11. Granit - černá

Ovládací deska bez designového 
prvku - individuální řešení

Šedá s chromovým rámem Granitově šedá s chromovým tlačítkem Bílé sklo s rámem alpská bílá

Be
z o

sv
ět

le
ní

S 
os

vě
tle

ní
m

Možnost barevných kombinací –  tlačítka – bílá, černá, chrom, chrom matt
 deska – sklo (bílé, černé, červené, stříbrnohnědé, antracit)
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Designová řada LINEA -ovládací tlačítko S 707

Harmonicky působící pár ovládacích tlačítek a přesto, že je oddělen jasnou linií působí kompaktně a jednolitě.
Rozdílné velikosti dávají jasnou výpověď o funkčnosti.
Jsou vyrobena z plastu a nabízena v klasických základních barevných provedeních. 

Technické informace 
ovládací tlačítko S 707 je vhodné pro použití na SANIT 
podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem 
a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou 
technikou. Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 
11 mm přes obklad.

16 707 xx 0000
Kompletní instalační souprava INEO IN pro rychlou 
a snadnou montáž závěsného WC a podomítkové 
splachovací nádržesplachovací nádržesplachovací nádrže
– instalační element INEO IN
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno:  element samostatně v kartonu

Barva

Alpská bílá
Základní barva 
Chrom
Matný chrom

16.707.01..0000
16.707.**..0000
16.707.81..0000
16.707.93..0000

Číslo výrobku

** barva dle vzorníku

S 707, chrom

S 707, matný chrom

S 707, alpská bílá

Možnost barevných kombinací – bílá, základní barvy, 
chrom, chrom matt
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Designová řada CREATIVA - překvapivé myšlenky – téměř umělecký charakter

Ovládací tlačítko SWING
Ovládací tlačítko SWING, jméno je synonymem pro pohyb, který je možné přirovnat 
k houpačce. Design není pouze originální,ale také dobře vypadá.
Nerezový rámeček ve vysokém lesku, ovládací tlačítka jsou vyrobena z plastu a nabízena 
v základních barevných odstínech.

Technické informace 
ovládací tlačítka jsou typ „zapuštěná do stěny“, vhodná pro 
použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým 
revizním otvorem, duální-dvojčinné splachování, unikátní 
systém houpačky pro malé a velké splachování. 

Barva

Alpská bílá
Černá 
Chrom
Matný chrom

16.375.00..0002
16.735.00..0001
16.735.00..0003
16.735.00..0004

Číslo výrobku

alpská bílá

černá

matný chrom

vysoce leštěný chrom

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Designová řada CREATIVA - překvapivé myšlenky – téměř umělecký charakter

Technické informace 
ovládací tlačítka HELA pro montáž na stěnu vhodná pro 
použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým 
revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování 
bovdenovou technikou, trojdílná vlnka vystupující 6 mm nad 
úroveň ovládacího tlačítka. 

Ovládací tlačítko HELA
Ovládací tlačítko HELA, ladně a jemně, jednoduše jako vlnka působí ovládací tlačítko 
HELA, neobvyklá forma tlačítka působí jako výrazný bod ve Vaší koupelně. 
Ovládací tlačítka jsou vyrobena z plastu a nabízena v základních barevných provedeních 
nabízejících mnoho možností a kombinací.

Kombinace

1. Alpská bílá
2. Černá
3. Chrom
4. Matný chrom

Střední díl - stejná barva jako tlačítka - pouze jako 
designový prvek

Základní
deska

Ovládací 
tlačítka-pár

alpská bílá / černá

černá / matný chrom

matný chrom / alpská bílá

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Designová řada REDONDA - rozmanitost oválů, harmonické formy

32

25205

15
3

16 701 xx 0000
SANIT ovládací tlačítko maloformátovéSANIT ovládací tlačítko maloformátové
Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové generace 
s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 995N.
Splachovací systém „Dual“ nebo „Start-Stop“ volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 701 01 0000
– chrom lesk – 16 701 81 0000
– seidenmatt – 16 701 93 0000
– základní barvy – 16 701 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

16 703 xx 0000 
SANIT ovládací tlačítko maloformátové
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SANIT ovládací tlačítko maloformátové
Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové generace 
s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 995N.
Splachovací systém „Dual“ nebo „Start-Stop“ volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací  šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 703 01 0000
– chrom lesk – 16 703 81 0000
– seidenmatt – 16 703 93 0000
– základní barvy – 16 703 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

16 702 xx 0000 
SANIT ovládací tlačítko maloformátovéSANIT ovládací tlačítko maloformátové
Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové genera-
ce s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 
995N.
Splachovací systém „Dual“ nebo „Start-Stop“ volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 702 01 0000
– chrom lesk – 16 702 81 0000
– seidenmatt – 16 702 93 0000
– základní barvy – 16 702 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

Koupelna je vždy více než bytový prostor, je oázou oddechu. Stále více je požadováno moderní a kvalitní vybavení se 
silným aspektem na design a detaily. Moderním trendům beze zbytku odpovídá novinka firmy Sanit – maloformátová 
ovládací tlačítka zapuštěná v úrovni stěny. Nabízí velký výběr různých materiálů, povrchů a barev.
Nová ovládací tlačítka působí harmonicky svým malým rozměrem, zapuštěním v úrovni stěny nenarušujícím optický 
dojem z prostoru. Tvarem a kombinací kruhů a geometrických hran odpovídají moderním požadavkům na design. 
Jednoduchá a rychlá montáž, možnost snadné výměny za původní maloformátová ovládací tlačítka řady S 700, snadná 
údržba, úsporná splachovací technika jsou hodnoty, které charakterizují Sanit ve světě sanitární techniky.

Provedení ovládacího tlačítka z klasického materiálu ve standartních barevných kombinacích s velkou variabilitou volby 
rámečku a ovládacích tlačítek propůjčí Vaší koupelně ušlechtilý charakter.
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16 704 00 0000 
SANIT maloformátové ovládací tlačítkoSANIT maloformátové ovládací tlačítkoSANIT maloformátové ovládací tlačítko
maloformátové ovládací tlačítko 205x145 mm, uložení 
tlačítka čelní/horní, splachovací funkce start, po užitelné pro 
podomítkové elementy řady 980 N/C, 995 N/C.

16 704 00 0000 provedení nerez
16 704 C3 00 0000 provedení nerez – clean surface, odolný 
proti poškození

16 705 00 0000 
Sanit Infra splachováníSanit Infra splachování
–  ovládací panel s infračervenou elektronikou s automatic-

kým bezdotykovým nebo ručním splachováním
–  nerezový ovládací panel, pevný, odolný proti poškození
– jednoduchá instalace, předpřipravená montáž
– infraelektronika s 6 V baterií, napětí 230 V
–  vhodné pro Sanit 980 N, 982 N, 995 N elementy pro WC
–  doporučujeme
   95 701 00 0000 – 980 N
   90 701 00 T000 – 995 N
   90 707 00 T000 – 995 N spec. pro těl. postiž.

16 706 xx 0000 
SANIT maloformátové ovládací tlačítkoSANIT maloformátové ovládací tlačítko
maloformátové ovládací tlačítko 205x145 mm, uložení 
tlačítka čelní/horní, Dual nebo Start / Stop splachovací 
funkce start, použitelné pro podomítkové elementy řady 
980 N/C, 995 N/C, 982 N, 983 N.

Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 706 01 0000
– chrom lesk – 16 706 81 0000
– seidenmatt – 16 706 93 0000
– základní barvy – 16 706 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně
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SANIT – ovládací tlačítka řada S 706, povrch – plast, základní provedení 

Technické informace
řada S 706 pro montáž je typem „zapuštěná 
do stěny“ je vhodná pro použití na SANIT 
podomítkové splachovací nádrže s malým 
revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné 
splachování bovdenovou technikou.

Ovládací tlačítka S 706, „zapuštěná do stěny“
Díky unikátní konstrukci umožňující ovládací tlačítko zabudovat do stěny bylo dosaženo rozměrové minimalizace 
čímž získává Vaše koupelna harmonicky integrovaný ovládací prvek. Kombinace geometrických tvarů, pravých 
úhlů s horizontální instalací tlačítka s jasnými hranami jsou charakteristiky řady S 706. Konstrukce umožnila 
optimální podmínky pro údržbu bez omezovacích ploch .
Řada ovládacích tlačítek S 706 je nabízena ve velmi rozmanitých materiálových, povrchových a barevných kombinacích.

Barva

Alpská bílá
Černá 
Chrom
Matný chrom
Zlatá
Kombinace

16.726.01..0000
16.726.82..0000
16.726.81..0000
16.726.93..0000
16.726.88..0000
16.726.BI..0000

Číslo výrobku

Bílá, kombinace – černá,chrom matt, chrom,chrom 
matt, kombinace – černá,zlatá



30

SANIT – ovládací tlačítka řada SK 706, povrch – plast, speciální provedení

Provedení ovládacích tlačítek z klasického materiálu s velkým výběrem různých povrchových provedení (formou 
celoplošného potisku) jež jsou k dispozici, koupelna získá zcela originální vzhled.

carbon mramor granit

vodní kapkyalien

Barva

Carbon
Mramor
Granit
Alien
Vodní kapky

16.726.Q1..0000
16.726.Q2..0000
16.726.Q3..0000
16.726.Q4..0000
16.726.Q5..0000

Číslo výrobku
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SANIT – ovládací tlačítka řada SH 706, povrch – pravé dřevo

Povrch ovládacího tlačítka z pravého dřeva jenž je přírodním prvkem, který odráží teplo a pohodu v koupelně. Dub 
přírodní i světlý, ořech, teak jako přírodní materiál jsou exkluzivním a elegantním prvkem koupelny. Povrch odráží 
přírodní strukturu materiálu. Tato ovládací tlačítka spojují vysoce kvalitní design a udržitelné zpracování surovin. 
Pravé dřevo – materiál zpracovávaný s nejvyšší opatrností. Případné drobné rozdíly v barvě nebo malé materiálové 
odlišnosti podtrhují pravost a originálnost použitého materiálu.
Ovládací tlačítka jsou nabízena v provedení dýha, mozaika kvadratická a mozaika pravoůhlá. Mozaiky jsou 
prefabrikované, složené z jednotlivých dílů s malou mezerou a nalepeny na podkladovou nosnou desku.

SH 706, Dub SH 706, Teak SH 706, Wenge SH 706, Ořech

SH 706, Dub světlý SH 706, Dub světlý SH 706, Wenge

SH 706, Teak

SH 706, Dub

Pravoúhlá 
mozaikaQuadratická 

mozaika

Barva

Barva Barva

1. Dub
2. Dub světlý
3. Ořech
4. Teak
5. Wenge

6. Dub
7. Dub světlý
8. Ořech
9. Teak
10. Wenge

11. Dub
12. Dub světlý
13. Ořech
14. Teak
15. Wenge

Číslo výrobku

Číslo výrobku Číslo výrobku



32

SANIT – Ovládací tlačítko SG 706 – provedení sklo

Moderním prvkem v koupelně je Sanit ovládací tlačítko „zapuštěné do stěny“ v provedení ze skla. Vysoce hodnotné, 
s množstvím kombinačních možností, odpovídají přesně současným trendům luxusních provedení. Samotné provedení 
odpovídá nejvyšším prvkům bezpečnosti a je vyrobeno z velmi odolného materiálu. Odolnost proti úderu, pevnost, 
snadná údržba povrchu tlačítka jsou jeho hlavními kvalitativními charakteristikami. Praktické řešení v kombinaci 
sklo-plast (rámeček-tlačítka) luxusní v kombinaci sklo-sklo (rámeček-tlačítka) případně moderní verze s bezdotykovým 
elektronickým splachováním, vše v různých barevných provedeních. 

Ovládací tlačítko SG 706 – elektronické
Bezdotykové ovládací tlačítko, permanentně osvětlené v provedení černé sklo. 
Vysoce moderní prvek v koupelně. 
Jsou vhodná pro použití na SANIT podmítkové splachovací nádrže s malým revizním 
otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou 
(kompletně vybavení elektronikou, motorkem a příslušenstvím).

SG 706, mint / mint SG 706, bílá / chrom SG 706, matný chrom

SG 706, černá (elektronické)

Číslo 
výrobku Skleněná tlačítkaSkleněný 

rámeček Plastová tlačítka

16.719.xx..0000 mint
16.720.xx..0000  bílá

16.721.xx..0000  černá

16.737.L2..0000  červená

16.738.L3..0000  stříbrošedá

16.739.41..0000  antracit

mint bílá černá červená stříbro- antracit bílá alpin zlatá chrom matný
    šedá     chrom

Řada

INEO
N

16.740.C8..0000
16.722.C8..000

Číslo výrobku
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95.701.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

95.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

95.709.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

95.702.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

98.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

98.705.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

95.721.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

95.804.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C

95.706.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

95.770.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

90.702.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.703.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.699.00..0000 CC-200-S-FO-2V-2C

90.651.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.659.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.721.00..xxxx CC-121-S-FO-2V-2C

90.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.723.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.724.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.725.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.726.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.727.00. T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.730.00..xxxx CC-121-SOLO

90.731.00..xxxx CC-121-SOLO

 S 701 S 702 S 703 S 704 S 706 S 706
      zapuštěné
      

Konfigurátor

 16.701.** 16.702.** 16.703.** 16.704.** 16.706.** 16.719-722.**
      16.726-729.**
       16.732.**
      16.737-740.**

Minimální hloubka 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Ur
če

né
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ro
 za

zd
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í
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če
né
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ro

 su
ch

ou
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bu
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 S 707 LOS LIS  SWING HELA
      
      

Konfigurátor

 16.707.** 16.733.** 16.734.**  16.735.** 16.736.**
   Pouze čelní
    ovládání 
 

Minimální hloubka 20 mm 20 mm 25/30 mm  30/35 mm 20 mm

Ur
če

né
 p

ro
 za

zd
ěn

í
Ur

če
né

 p
ro

 su
ch

ou
 st

av
bu

95.701.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

95.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

95.709.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

95.702.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

98.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

98.705.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

95.721.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

95.804.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C

95.706.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

95.770.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

90.702.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.703.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.699.00..0000 CC-200-S-FO-2V-2C

90.651.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.659.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.721.00..xxxx CC-121-S-FO-2V-2C

90.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.723.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.724.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.725.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.726.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.727.00. T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.730.00..xxxx CC-121-SOLO

90.731.00..xxxx CC-121-SOLO
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Podomítkové instalační systémy – střední ovládací tlačítka

16 802 xx 0000
Ovládací tlačítko Start/StopOvládací tlačítko Start/Stop
Čelní ovládání pro „osmičkovou“ nádrž. Barevné 
provedení – základní barvy, chrom, chrom mat. 
Součástí rám, upevňovací šrouby a ovládací tyčinky.

16 806 xx 0000
Ovládací tlačítko DualOvládací tlačítko Dual
Bílé, čelní ovládání pro „osmičkovou“ 
nádrž. Barevné provedení – základní 
barvy chrom, chrom mat. Součástí rám, 
upevňovací šrouby a ovládací tyčinky.

16 801 xx 0000
Ovládací tlačítko DualOvládací tlačítko Dual
Bílé, čelní ovládání pro „osmičkovou“ nádrž. 
Barevné provedení – základní barvy chrom, 
chrom mat. Součástí rám, upevňovací šrouby
a ovládací tyčinky.

16 805 00 0000
Ovládací tlačítko jednorázovéOvládací tlačítko jednorázové
Nerezové, čelní ovládání pro „osmičkovou“ nádrž.
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Ostatní splachování

Používáme výhradně vlastní splachovací 
techniku, jsme výrobce s tradicí a mnohaletými 
zkušenostmi. 
Ve splachovacích nádržích, podmítkových nádržích 
se značkou SANIT i v keramických nádržích mnoha 
světových výrobců se můžete setkat s našimi 
spojovacími elementy.



37

Sanit WC pneumatické ovládání splachování , Dual
 
Sanit WC pneumatické ovládání splachování , DualSanit WC pneumatické ovládání splachování , Dual
Sanit WC pneumatické ovládání splachování , Dual
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-FO-2V-2C a CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací tlačítko plastové, velikost 120 mm x 114 mm, výška přes obklad 20 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládacího tlačítka 65 mm,
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual 
nebo Start/Stop, uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z:ovládacího tlačítko Dual s pneumatickou 
tlakovou jednotkou,nosného-upevňovacího rámečku, montážní krabice a 
stavebního krytu,pneumatické hadice Dual (délka 2,35 m) souprava s ochrannou 
stavební trubici a protahovací šňůrou  a upevňovacího příslušenství.

Sanit WC pneumatické ovládání
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Sanit WC pneumatické ovládání splachování,
Start - jednorázové Start - jednorázovéStart - jednorázové
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací tlačítko plastové, velikost 120 mm x 114 mm, výška přes obklad 31 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládacího tlačítka 65 mm.
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual 
nebo Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: ovládacího tlačítko Start s pneumatickou 
tlakovou jednotkou,nosného-upevňovacího rámečku, montážní krabice a 
stavebního krytu, pneumatické hadice Start (délka 2,35 m) souprava s ochrannou 
stavební trubici a protahovací šňůrou (husí krk) a upevňovacího příslušenství
Poznámka.: nahrazuje sortiment 01 51300 a 1605601.
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Sanit WC pneumatické ovládaní, stěnové-nožní

Sanit WC pneumatické ovládaní, stěnové-nožní 
Start – jednorázovéStart – jednorázové
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací díl s plastové schránky a nerezového krycího dílu ,velikost 115 mm x 130 mm, 
výška přes obklad 90 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládací části 65 mm.
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual nebo 
Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: WC stěnové-nožní ovládací jednotky 
s pneumatickou tlakovou jednotkou,montážní krabice a stavebního krytu,pneumatické 
hadice Start/délka 3,65 m/ souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací 
šňůrou (husí krk) a upevňovacího příslušenství.

Sanit WC pneumatické ovládání, 
podlahové-jednorázovépodlahové-jednorázové
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Nerezový krycí díl se splachovačem s venkovním průměrem 96 mm, výška přes 
obklad 28 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládací části 75 mm,
Možné paralelní použití splachování s ovládacím tlačítky Sanit řady S 700 Dual 
nebo Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: WC nožního splachovače s pneumatickou 
tlakovou jednotkou,montážní krabice a stavebního krytu, pneumatické hadice 
Start (délka 3,65 m) souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací šňůrou 
(husí krk) a upevňovacího příslušenství
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Sanit Urinal - podomítkové ovládání splachování

16
2

16
2

126126 1717

16 064 01 0000
Sanit Urinal – ovládací tlačítko pro ručně 
ovládaný tlakový splachovač pod omítkuovládaný tlakový splachovač pod omítkuovládaný tlakový splachovač pod omítku
Ovládací tlačítko maloformátové v moderním designu v linii 
maloformátových ovládacích tlačítek. Nastavitelné množství 
splachované vody, splachovací cyklus 5–20 sekund, tlak vody 
10 bar, upevnění na samonosném rámu, s příslušenstvím 
a upevňovacím materiálem.

Barevné provedení výrobku
–  možnost výběru z nabídky (chrom, chrom mat, clean surface, 

základní a speciální barvy)
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000

16
2

126 17

16 064 00 0000 
Sanit ovládací tlačítko UrinalSanit ovládací tlačítko Urinal
Nerezové ovládací tlačítko pro Urinal – podomítkový tlakový 
splachovač, odolné proti poškození, splňuje zvýšené požadav-
ky na hygienu a ochranu proti poškození. Doporučené umís-
tění do veřejných prostor, speciální upevnění proti odmon-
tování.
Vhodné pro element - Urinal 90 668 00 T000

16 072 01 0000 
Sanit Urinal Infraelektronika 230 VSanit Urinal Infraelektronika 230 V
–  bezdotykové splachování prostřednictvím infračerve-

ného senzoru
–  hygienické, zajišťuje automatické splachování před 

použitím i 12 hodin po posledním použití
–  nastavitelná vzdálenost senzoru od 0,2–0,7 m
–  nastavení splachovacího cyklu od 4–15 sekund
– napětí 230 V
– napětí 6 V baterie – 16 071 01 0000
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000

16 213 XX 0000 
Sanit skleněné Urinal ovládací deskySanit skleněné Urinal ovládací desky
Urinal - ovládací deska zapuštěná do stěny
- bezdotykové splachování prostřednictvím infračerve-
ného paprsku
- automatické splachování opakovaně po 12 hodinách po 
posledním použití
- nastavitelná vzdálenost senzorů 0,2–0,7 m
- nastavení splachovacího cyklu 2–12 sec, čas spláchnutí 
4 sec.
1. 16 213 XX 0000 napětí 230V
2. 16 214 XX 0000 baterie 6V
Barevné kombinace - mint, bílá, černá
Vhodné pro element - Urinal 90 668 00 T000
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Bezbariérová systémová řešení

Sprchové kouty

POHODLÍ A ELEGANCE PRO VŠECHNY GENERACE
- za tímto záměrem lze najít nové výrobkové trendy, které přináší firma SANIT Eisenberg na trh pro své zákazníky.
V mnoha průmyslových oblastech můžeme v sou časné době pozorovat vývoj směřující k bezbariérovým řešením. 
Tento směr lze najít především v řešení sprchových koutů tz. sprchových systémů s nulovým převýšením. 
Takové řešení bezbariérových sprch SANIT vytváří prostředí uvolnění a pohody a současně zvyšuje kvalitu života pro 
všechny generace. Neoddiskutovatelnou výhodou bezbariérového provedení je hygiena, jejich snadná údržba a úklid 
se stává stále oblíbenější nejen při individuálních požadavcích, ale i v komerčních sanitárních prostorách jakou jsou 
hotely, sportovní zařízení, domovy důchodců a ubytování tělesně postižených.
Systémové řešení SANIT pro bezbariérové sprchy vytváří nové standardy a sdružuje náročnou technologii 
s neomezeným prostorem při individuálním provedení.
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Odtokové žlaby a desky

Samostatné odtokové žlaby jsou prvkem individuálního řešení 
prostoru sprchového koutu, reagujícími na moderní požadavky 
a trendy.
Jsou vyrobeny z vysokokvalitních materiálů, jak z nerezavějí-
cí oceli, tak z velmi odolného plastu. Výšková nastavitelnost 
žlábku umožňuje variantní řešení při realizaci s využitím bez-
bariérového přístupu. Široký výběr designových roštů.

Sprchové desky s podélným odtokovým roštem jsou nejno-
vějším prvkem nabídky Sanit v sortimentu bezbariérových 
řešení sprchových koutů. Trendy, moderní architektonické poža-
davky na design, snoubením funkčnosti, pohodlnosti a vrcholné 
technické úrovně se prezentují ve výrobcích vysoké hodnoty.
Systémové řešení vhodné pro individuální vytvoření sprchového 
koutu s podlahovým odtokem bez bariér. Sprchová deska
je složena z 3-dílného podkladového elementu z EPS mate-
riálu, tloušťky 20/30/40 mm s vestavěným odtokovým kanál-
kem se 4-stranným sklonem do středu k zabudovanému 
sifonu, typ 821/50F – 40/50 mm s odtokovým výkonem 0,78 l/s
podle DIN EN 274. Pro veřejný sektor např. sportovní zaří-
zení možnosti instalace sifonu s odtokovým výkonem 1 l/s. 
Povrch je izolován nalepenou vodotěsnou fólií. Povrchová 
úprava dlažba, rošt je výškově nastavitelný podle tloušťky 
povrchové úpravy od 2,5 mm do 11,5 mm.

Sprchové desky s integrovaným středovým odtokem jsou 
další možností řešení sprchového koutu Vaší koupelny 
a představují dokonalé spojení funkčnosti a pohodlnosti.
Systémové řešení pomocí základové nosné desky a horního 
prefabrikovaného dílu zajišťuje snadnou a rychlou montáž. 
Jednotný sklon povrchové desky ke středovému kruhu, otoč-
ná vypouštěcí mřížka o 360° a výšková nastavitelnost odto-
ku zajišťují při použití naprostou těsnost a jistotu požární 
ochrany. Systém vhodný především pro mozaikové obklady.
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Odtokové nerezové rošty a mřížky

Designové řešení nerezového roštu ve
čtyřech variantách a  třech délkách 
650/750/950 mm. Rošt je složen z  rámu 
a  ozdobného nerezového krytu, je výško-
vě nastavitelný podle tloušťky povrcho vého 
materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.

1.  650 délka v mm 03.409.00.0000
750 délka v mm 03.410.00.0000
950 délka v mm 03.412.00.0000

2.  650 délka v mm 03.414.00.0000
750 délka v mm 03.415.00.0000
950 délka v mm 03.417.00.0000

1

2

Designové řešení nerezového roštu ve 
čtyřech variantách a  třech délkách 
650/750/950 mm. Rošt je složen z  rámu 
a ozdobného nerezového krytu, je výškově 
nastavitelný podle tloušťky povrcho vého 
materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.

3.  650 délka v mm 03.419.00.0000
750 délka v mm 03.420.00.0000
950 délka v mm 03.422.00.0000

4.  650 délka v mm 03.424.00.0000
750 délka v mm 03.425.00.0000
950 délka v mm 03.427.00.0000

3

4

Designové řešení nerezového roštu v dél-
kách 650/750/950 mm. Rošt je složen z rámu 
a ozdobného nerezového krytu, je výškově 
nastavitelný podle tloušťky povrcho vého 
materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm, tzv. obrá-
cené řešení, kdy horní díl je celo nerezový pří-
padně vyplněn dlažbou ve stejném provedení 
jako sprchový kout. 

5.  650 délka v mm 03.524.00.0000
750 délka v mm 03.525.00.0000
950 délka v mm 03.526.00.0000

5

98
3

98

98
3

98

Design 1

Design 2

Pro odpad SANIT se sprchovou deskou 821/B, 
velikost 98x98x3 mm.
Materiál: nerezová ocel.

1. Design 1 02.140.00..0000
2. Design 2 02.141.00..0000

Designové řešení nerezového roštu ve 
čtyřech variantách a  třech délkách 
650/750/950 mm. Rošt je složen z  rámu
a ozdobného ne rezového krytu, je výškově 
nastavitelný podle tloušťky povrcho vého 
materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.
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Ostatní sortiment

Sortiment společnosti Sanit zahrnuje další rozmanitou nabídku v oboru 
sanitární techniky. 
- odtokové armatury pro vany a sprchové vaničky
- zápachové uzávěrky a odtokové armatury pro umyvadla a kuchyňské dřezy
- speciální produkty - závěsná sedátka do koupelen a sprchových koutů
- stěnové výlevky, multifunkční umyvadla a mycí vaničky
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Odtokové armatury pro vany

35 038 00 0000
Odtoková a přepadová armatura 
833 – vanová833 – vanová
– použití pro všechny typy van
– nový a funkční design
– jednoduchá a rychlá montáž
– nízká stavební výška

35 038 00 S000 armatura 833 se zátkou, řetízkem a flexi trubicí
35 039 00 S000 armatura 833 s magnetickou zátkou

35 042 00 S000 
Odpadová a přepadová armatura 
830 – vanová830 – vanová
z plastu, s flexi přetokovou trubicí, s bov denovým otočným 
ovládáním (chrom), odpa dové koleno 40/50. 
Baleno v kartonu.

35 042 00 0000 armatura 830, s pevnou
průtokovou trubicí

35 060 00 0000 armatura 830, speciální model s 1 m 
dlouhým bovdenem

01 116 xx 0000
Ovládání vanové armatury 831Ovládání vanové armatury 831
Vhodné pro vanovou armaturu 831, 841. Komplet ze zasle-
povací zátky a krytu otočného ovládání.

Barevné provedení.
01 116 81 0000 chrom
01 116 93 0000 seidenmatt
01 116 07 0000 RAL bílá

35 045 00 0000 
Odpadová a přepadová armatura 
831 – vanová831 – vanová
z plastu, bez zaslep. zátky a ovládání s bov denovým 
otočným ovládáním, odpadové koleno 40/50. 
Baleno v kartonu.

35  046  00  0000 armatura 831, speciální model 
s 650 mm dlouhým bovdenem
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Odtokové armatury pro sprchové vaničky

35 301 00 0000
Odpadová a přepadová armatura 836 
s na pouštěním přepadems na pouštěním přepadems na pouštěním přepadem
Odpadová a přepadová armatura s otoč ným ovládáním 
a s napouštěním

35  302  00  0000 pro speciální vany s  1  m dlouhým 
bovdenem
35 305 00 0000 pro speciální vany s 650 mm dlouhým 
bov denem

01 105 xx 0000 
Ovládání vanové armatury 836Ovládání vanové armatury 836
Vhodné pro vanovou armaturu 836 s  na pouštěním. 
Komplet ze zaslepovací zátky a krytu otočného ovládání 
včetně polohovatelného perlátoru.

Barevné provedení
01 105 81 0000 chrom
01 105 93 0000 Seidenmatt
01 105 07 0000 RAL bílá

34 038 00 0000 
Sanit odtoková armatura 822/50Sanit odtoková armatura 822/50
Odtoková armatura pro sprchové vaničky, kloubový 
nastavitelný odtok průměr 40/50 mm, stavební výška 
110 mm, plastový s  chromovou krytkou, výkon 0,7 l/
sekundu. Varianta s teleskopem.

34 035 00 0000 
Sanit odtoková armatura 821/50Sanit odtoková armatura 821/50
Odtoková armatura pro sprchové vaničky se 
speciální vnitřní konstrukcí – vířivka, kloubový 
nastavitelný odtok průměr 40/50 mm, stavební výška 
80 mm, plastový s chromovou krytkou, výkon 0,78 l/
sekundu. Varianta s teleskopickým přepadem.

821/60 – 34 033 00 0000
821/90 – 34 031 00 0000
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Doplňkový sortiment

54 001 01 0000
Závěsné sedátkoZávěsné sedátko
Masivní závěsné sedátko sklopné, vhodné 
především do sprchových koutů a moderních 
koupelen, elegantní linie, stabilní konstrukce 
s nosností do 450 kg.

31 408 00 0000
Sanit urinalový sifonSanit urinalový sifon
Urinalový sifon plastový, odpad DN 50/50 rozměrově 
kombinovatelný, široká možnost použití, uzavírací zátka 
pro snadné čistění.
 
31 408 00 0000 zadní odpad
31 409 00 0000 spodní odpad
31 405 00 0000 kombinovaný odpad

31 017 00 0000 
SANIT umyvadlový design sifonSANIT umyvadlový design sifon
Moderní design plastový sifon s povrchovou úpravou 
chrom, vhodný k umyvadlům bez polosloupů.

31 008 00 0000  umyvadlový sifon mosaz/chrom
31 010 00 0000   umyvadlový sifon trubkový mosaz/chrom

54 002 01 0000 
Závěsné sedátko Soft CloseZávěsné sedátko Soft Close
Masivní závěsné sedátko sklopné s postupným sklápěním 
moderního designu, vhodné především do wellnes, 
sprchových koutů a  moderních koupelen. Stabilní 
sendvičová konstrukce, čtyřbodové upevnění k zavěšení. 
Hygienické s antibakteriální úpravou. 
Zatížení dle DIN 175 kg.



60 001 01
Stěnová výlevkaStěnová výlevkaStěnová výlevka
Stěnová výlevka plastová s přepadem se zadní stěnou 
vyrobena z  materiálu odolnému proti teplotním 
a  povětrnostním výkyvům, velmi vysoká pevnosti 
proti nárazům a zlomení.Snadná hygiena, dlouhá 
životnost. Obsach 13,5 l, 10-ti letá záruka na odolnost 
proti rozlomení, kompletní dodávka včetně přepadu 
a odtokového ventilu, upevňovací materiál včetně. 
Odkládací mřížka jako samostatná položka 60 002 00.

60 003 01
Mycí vaničkaMycí vanička
Velká mycí vanička vhodná do technických provozů 
a prádelen. Sendvičová technika z polypropylenu odolná 
proti nárazu, teplotním výkyvům a zředěným kyselinám, 
louhům nebo rozpouštědlům.
Záruka na odolnost 10 let. Kompletní dodávka včetně 
předu a odtokového ventilu se zátkou a řetízkem, 
upevňovací materiál včetně.

60 005 01
MultisetMultiset
Víceúčelové umyvadlo Multiset se zadní stěnou 
vyrobenou z polypropylenu sendvičovou technickou 
zajišťující vysokou pružnost a pevnosti. Dlouhá 
životnost, nerezavějící odolné proti povětrnostním 
vlivům /mráz,vařící voda/. Odolné proti zředěným 
kyselinám, louhům a rozpouštěcím prostředkům.
Moderní design, vhodné k použití ve sklepě, dílně, 
umývárně, zahradě a výrobních provozech.

Obchodní zastoupení ČR a SK:
Jungmannova 1498/2, 669 02 Znojmo, tel./fax: 515 241 765

www.sanit.cz • e-mail: info@sanit.cz


