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Tiszta öblítés

A LIV öblítőtartályok kíváló minőségű termékek, melyek gyártásakor szem előtt tartottuk a 
tartósságot valamint a természetes környezetet. Kíváló tulajdonságaikat elképzeléseinknek 
megfelelően megvalósítottuk az elegáns külsővel, minőségi nyersnyagokkal valamint 
egyszerű szerkezettel. A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelő élvonalbeli 
megmunkálás hosszú éveken keresztül hibamentes működést biztosít, a zajtalan öblítést 
elősegítő nyomólapok esztétikus és ergonómikus kialakítása pedig a felhasználó számára 
további kényelmes érzést nyújt. A LIV öblítőtartályok kítűnő minőségű, egészségre nem 
káros, valamint környezetbarát nyersanyagokból készülnek, melyek újrahasznosíthatóak. 
A korszerű termékek új generációjának segítségével felvesszük a versenyt a vezető már-
kanevekkel szaniter technika területén, mind minőségben, mind formatervezésben.
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195874
cikk. 200.9012.102
17200 g
2/csomag (1170 x 560 x 332 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2384 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195001
cikk. 200.9012.105
28800 g
2/csomag
16/paletta (800 x 1200 x 2280 mm)

Selenite Eco Aplite Eco Ruby Eco Zircon Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Selenite Eco Aplite Eco Ruby Eco Zircon Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 9012 
(Jog), függesztett WC-hez, H=115 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

működtetve, beépítési magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert 
lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop nyo-
mógombok

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig 
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható
-  csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
-  egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
• Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül

LIV-FIX szárazépítésű önálló elem öblítőtartállyal 
9012 (Jog) függesztett WC-hez, H=115 cm
• Szárazépítésű önálló elem falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről mű-

ködtetve, beépítési magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önáló elemként ill. önálló önhor-

dó elemként szárazépítésű választófalakhoz. Használata fali WC-tar-
tályoknál. Az elemet a padlóhozerősítjük.

• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rend-
szert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop 
nyomógombok

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret, felületi védelemmel porszórt lakozott felülettel, 

kék színben
- 2 állítható magasságú lábtámasz 0-240 mm-ig
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
• Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195012
cikk. 200.9012.204
17500 g
2/csomag (1170 x 560 x 332 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2384 mm)

Selenite Eco Aplite Eco Ruby Eco Zircon Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

LIV-FIX

20-80
1180

LIV-FIX szárazépítésű elem, keresztrudas, öblítőtar-
tállyal 9012 (Jog) függesztett WC-hez, H=118 cm
• Szárazépítésű elem, keresztrudas, fali WC-hez, falsík alatti öblítőtar-

tállyal, előlről működtetve, beépítési magasság 1180 mm, beépítési 
szélesség 800 - 1130 mm.

• Beépíthető könnyűszerkezetes falba (helymegtakarítás céljából 
szaniter aknák építése esetén 800-1300 mm szélességben megfele-
lő), önálló elemként falsík előtti felszereléshez szárazépítéssel, vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rend-
szert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop 
nyomógombok.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 240 mm-ig 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
• Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül
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azonosító 229026
cikk. 200.6012.306
14300 g
2/csomag (1150 x 485 x 296 mm)
24/paletta (1200 x 800 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

azonosító 229027
cikk. 200.6012.406
13500 g
2/csomag (910 x 485 x 296 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

h

170–240

880

0–200

475

230
180

Axinite Eco  Ekanite Eco Linarite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Axinite Eco  Ekanite Eco Linarite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 
függesztett WC-hez, top/front, H=114 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

vagy felülről működtetve, beépítési magasság 1140 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befala-
záshoz fali installációval.

• Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 170-től 240 mm-ig állítható 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 
függesztett WC-hez, top/front, H=88 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

vagy felülről működtetve, beépítési magasság 880 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befala-
záshoz fali installációval.

• Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 170-től 240 mm-ig állítható 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül
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azonosító 229028
cikk. 200.6012.506
13020 g
2/csomag (890 x 485 x 296 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 222408
cikk. 200.7512.801 
13260 g
2/csomag (1170 x 515 x 290 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2220 mm)

h

170–240

820

0–200

475

230
180

Axinite Eco  Ekanite Eco Linarite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

120-200

Selenite Eco Aplite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Ruby Eco Zircon Eco

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 6012 
függesztett WC-hez, top/front, H=82 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

vagy felülről működtetve, beépítési magasság 820 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befala-
záshoz fali installációval.

• Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési 

rendszertlehetővé tevő felszereléssel - 6/3 liter
• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 170-től 240 mm-ig állítható 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek

* Működtető nyomólap nélkül

LIV- szárazépítésű elem öblítőtartállyal 7512 
függesztett WC-hez, basic, H=113 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

működtetve, beépítési magasság 1130 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén valamint univerzális masszív befala-
záshoz fali installációval.

• Az öblítőtartály vízmennyisége 7,5 liter, kétmennyiségű öblítési rend-
szert lehetővé tevő felszereléssel - 7/5l, 6l vagy 5l nagy vízmennyi-
ség, 4l és 3l kis vízmennyiség 

• Öblítőtartályház PE-HD
• Vízcsatlakoztatás fent bal/közép/jobb, oldal jobb
• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 120-től 200 mm-ig állítható 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
• Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül 



6

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 223468
cikk. 200.7512.102
14830 g
2/csomag (1170 x 515 x 290 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 2220 mm)

azonosító 195383
cikk. 230.0000.102 
12600 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm)  
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

150-390

Selenite Eco Aplite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Ruby Eco Zircon Eco

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal 7512 
függesztett WC-hez, standard, H=115 cm
• Szárazépítésű elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal elölről 

működtetve, beépítési magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az öblítőtartály vízmennyisége 7,5 liter, kétmennyiségű öblítési rend-
szert lehetővé tevő felszereléssel - 7/5l, 6l vagy 5l nagy vízmennyi-
ség, 4l és 3l kis vízmennyiség 

• Öblítőtartályház PE-HD
• Vízcsatlakoztatás fent bal/közép/jobb, oldal jobb
• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 120-től 200 mm-ig állítható 
- csatlakozó részek a csésze rögzítéséhez, tengelytávolság 180 vagy 

230 mm
- egyéb csatlakoztatáshoz és rögzítéshez szükséges elemek
* Működtető nyomólap nélkül 

LIV-FIX szárazépítésű elem mosdóhoz, H=115 cm
• Szárazépítésű elem mosdóhoz, beépítési magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- 2 menetes szár M 10 anyákkal a mosdó rögzítéséhez, 160mm és 390 

mm között állítható tengelytávolsági mérettel
- ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- ø 32 mm szifoncsatlakozó gumi
- rögzítőanyag 
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azonosító 195384
cikk. 220.0000.102
13500 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

azonosító 195183
cikk. 240.0000.602 
15800 g
2/csomag  (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem bidéhez, H=115 cm
• Szárazépítésű elem bidéhez, beépítési magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0- tól 240 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- 2 menetes szár M 10 anyákkal a mosdó rögzítéséhez, 160mm és 390 

mm között állítható tengelytávolsági mérettel
- ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- ø 32 mm szifoncsatlakozó gumi
- rögzítőanyag 

LIV-FIX százazépítésű elem piszoárhoz - 
univerzális, H=130 cm
• Szárazépítésű elem piszoárhoz, beépítési magasság 1300 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 240 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
- lefolyócsövek 1/2”/1/2” rögzítőcsővel 1/2”
- 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
- 2 magasságban állítható ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- méter alakú címkék a magasságok beállításához
- rögzítőanyag

* Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)
* Szifon nélkül
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azonosító 201499
cikk. 240.0000.602
18727 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

azonosító 229560
cikk. 240.0000.602 
18700 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

LIV-FIX

LIV-FIX százazépítésű elem piszoárhoz, 
szenzoros, Halite 230V, H=130 cm
• Szárazépítésű elem piszoárhoz, szerelőkészlettel (azon. 201498) 

Halite szenzorhoz 230V (azon. 195079), beépített magasság 1300 
mm.

• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-
építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
- 2 szerelőkészlet (azon 201498) Halite szenzorhoz 230V 
- lefolyócsövek 1/2”/1/2” rögzítőcsővel 1/2”
- 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
- 2 magasságban állítható ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- méter alakú címkék a magasságok beállításához
- rögzítőanyag

* Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)
* Szifon nélkül

LIV-FIX százazépítésű elem piszoárhoz, 
szenzoros, Halite,elemmel, H=130 cm
• Szárazépítésű elem piszoárhoz, szerelőkészlettel (azon. 223761) az 

infravörös készlet rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE 
piszoárokhoz beszereléséhez, elem (azon. 229581), beépített magas-
ság 1300 mm.

• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-
építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- 2 menetes szár M8 anyákkal a piszoár rögzítéséhez
- szerelőkészlet HALITE szenzorhoz, piszoárhoz, elem (azon. 223761)
- lefolyócsövek 1/2”/1/2” rögzítőcsővel 1/2”
- 2 magasságban állítható hordozó a lefolyócsövek rögzítéséhez
- 2 magasságban állítható ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- ø 50 mm-es PE lefolyóív 
- méter alakú címkék a magasságok beállításához
- rögzítőanyag

* Szenzoros elem nélkül (külön meg kell rendelni)
* Szifon nélkül
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azonosító 195014
cikk. 250.0000.102
12000 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

azonosító 195010
cikk. 260.0000.102
13500 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem mosógéphez,  
H=115 cm
• Szárazépítésű elem mosógéphez, beépített magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 horganyzott, állítható magasságú lábtámasz 0-tól 200 mm-ig
- 2 mélységben állítható horganyzott tartósín falsík elé történő felszere-

léshez, 150-től 220 mm-ig állítható 
- előreszerelt sarokszelep 1/2” a galvanizált tartósín jobb oldalán
- falsík alatti szifon mosógéphez (cikkszám: 5-223-100), kartoncsoma-

golásban
- rögzítőanyag 

LIV-FIX szárazépítésű elem korlátokhoz, 
kapaszkodókhoz válaszfalakhoz - 
szélesség=50cm, H=115 cm
• Szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhoz válaszfalakhoz- 

szélesség 500 mm, beépített magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti be-

építéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz vala-
mint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- előreszerelt vízálló falemezek 435 x 500 mm 
- 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
- 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 

mm
- rögzítőanyag 
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azonosító 195008
cikk. 260.0000.102
11200 g
2/csomag (1160 x 360 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 1600 mm)

azonosító 195013
cikk. 260.0000.102
9200 g
2/csomag (1160 x 510 x 320 mm) 
24/paletta (1000 x 1200 x 2080 mm)

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem korlátokhoz, 
kapaszkodókhoz válaszfalakhoz -  
szélesség =35cm, H=115 cm
• Szárazépítésű elem korlátokhoz, kapaszkodókhoz válaszfalakhoz- 

szélesség 350 mm, beépített magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti 

beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz va-
lamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Piszoárok 
közötti korlátok, kapaszkodók és válaszfalak rögzítéséhez.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- előreszerelt vízálló falemezek 285 x 500 mm 
- 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
- 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 

mm
- rögzítőanyag 

LIV-FIX szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz 
- szélesség=50cm, H=115 cm
• Szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség 500mm, be-

épített magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti 

beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz va-
lamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Az egyéb 
szárazépítési elemek közötti nagyobb rések kitöltésére/betöltésére.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
- 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 

mm
- rögzítőanyag 
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azonosító 195011
cikk. 260.0000.102
7700 g
2/csomag (1160 x 360 x 320 mm)
24/paletta (1000 x 1200 x 1600 mm)

azonosító 195009
cikk. 260.0000.102
3500 g
2/csomag (1150 x 320 x 50 mm)

LIV-FIX

LIV-FIX szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz 
- szélesség=35cm, H=115 cm
• Szárazépítésű elem üres, szerelőnyíláshoz - szélesség 350mm, be-

épített magasság 1150 mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, önálló elemként falsík előtti 

beépítéshez szárazépítés esetén, falsík előtti sarokinstallációhoz va-
lamint univerzális masszív befalazáshoz fali installációval. Az egyéb 
szárazépítési elemek közötti nagyobb rések kitöltésére/betöltésére.

• Az elem felépítése:
- szerelő tartó-keret porszórt lakozott felületi védelemmel, kék színben 
- 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
- 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 

mm
- rögzítőanyag 

LIV-FIX szárazépítéső záróelem, bal/jobb,  
H=115 cm
• Szárazépítésű elem, balra/jobbra rögzítés, beépített magasság 1150 

mm.
• Beépíthető könnyűszerkezetes falba, a falsík előtti válaszfalak befeje-

ző munkálatainál. Válaszfalak befejezéséhez bal ill. jobb oldalról.
• Az elem felépítése:
- csővázú szerelő tartó-keret, felületi védelemmel porszórt lakozott fe-

lülettel, kék színben 
- 2 állítható magasságú lábtámasz, 0-240 mm
- 2 állítható mélységű lábtámasz, falhoz történő rögzítéshez 150 - 220 

mm 
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195850
cikk. 300.9012.101
8700 g
3/csomag (770 x 600 x 411 mm)
36/paletta (1233 x 800 x 2150 mm)

LIV-MOUNT

Selenite Eco Aplite Eco Ruby Eco Zircon Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 9012 
(Jog) függesztett WC-hez, H= 105,5 cm
• Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről mű-

ködtetve, beépítési magasság 1055 mm, mélység 120 mm.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter, start-stop 
nyomógombok.

• Az elem felépítése:
- horganyzott fém U-profil
- a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés
• Opció: az infravörös szenzoros működtetés felszerelése

* Működtető nyomólap nélkül
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azonosító 229029
cikk. 300.6012.102
8540 g
2/csomag (955 x 380 x 290 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

azonosító 229030
cikk. 300.6012.102
7580 g
2/csomag (735 x 380 x 290 mm)
40/paletta (1200 x 800 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

LIV-MOUNT

200

h

45

430

555

365

705

h

685

100

145

15

Axinite Eco  Ekanite Eco Linarite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Axinite Eco  Ekanite Eco Linarite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 6012 
függesztett WC-hez, top/front, H= 111,5 cm
• Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

vagy felülről működtetve, beépített magasság 1115 mm, az öblítőtar-
tály mélysége 145 mm.

• Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel - 6 / 3 liter.
• Az elem felépítése:
- horganyzott fém U-profil
- a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 6012 
függesztett WC-hez, top/front, H= 82 cm
• Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről 

vagy felülről működtetve, beépített magasság 820 mm, az öblítőtar-
tály mélysége 145 mm.

• Működtető nyomólap beépítése előlről vagy felülről.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel - 6 / 3 liter.
• Az elem felépítése:
- horganyzott fém U-profil
- a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül



14

azonosító 229031
cikk. 300.9032.103
8000 g
2/csomag (735 x 380 x 290 mm)
32/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

LIV-MOUNT

Albite Albite Eco Illite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

530

35

210

h

470

750

385
315

100

h

730

50

90

LIV-MOUNT beépíthető elem öblítőtartállyal 9032 
függesztett WC-hez, Mediteran, D=9 cm
• Beépíthető elem fali WC-hez falsík alatti WC öblítőtartállyal előlről mű-

ködtetve, az öblítőtartály mélysége 90 mm.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel, 6-9/3 liter, start-stop nyomógomb-
ok.

• Az elem felépítése:
- horganyzott fém U-profil
- a csésze rögzítéséhez 180 vagy 230 mm
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül
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azonosító 229032
cikk. 300.9032.203
4540 g
2/csomag (795 x 540 x 226 mm)
40/paletta (1200 x 1000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.

Albite Albite Eco Illite Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195907
cikk. 300.9012.201
5000 g
3/csomag (770 x 600 x 411 mm)
36/paletta (1233 x 800 x 2150 mm)

Selenite Eco Aplite Eco Ruby Eco Zircon Eco

Felszerelhető működtető nyomólapok:

Falsík alatti WC 9032 padló WC-hez, Mediteran, 
D=8,9 cm
• Beépíthető WC öblítőtartály padló WC-hez, előlről működtetve, az 

öblítőtartály mélysége 89 mm.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rendszert 

lehetővé tevő felszereléssel, 6-9/3 liter, start-stop nyomógombok.
• Az elem felépítése:
- az öblítőtartály a padló WC csatlakoztatásához alalmas
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül

FALSÍK ALATTI WC ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsík alatti WC 9012 (Jog) padló WC-hez, 
D=12cm
• Beépíthető WC öblítőtartály padló WC-hez, előlről működtetve, az öb-

lítőtartály mélysége 120 mm.
• Falsík előtti beépítéshez vagy masszív befalazáshoz alkalmas. Az öblí-

tőtartályt min. 20 mm-től max. 80 mm-es mélységig lehet beépíteni.
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter, kétmennyiségű öblítési rend-

szert lehetővé tevő felszereléssel 6 vagy 9/3 ali 4,5 liter, start-stop 
nyomógombok.

• Az elem felépítése:
- az öblítőtartály a padló WC csatlakoztatásához alalmas
- minden rögzítéshez és hozzákapcsoláshoz szükséges felszerelés

* Működtető nyomólap nélkül
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460 g
4/csomag 
(285 x 190 x 225 mm)

460 g
4/csomag 
(285 x 190 x 225 mm)

460 g
4/csomag 
(285 x 190 x 225 mm)

MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK

Aplite 
• Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195852 510.0000.001 3838912156211
króm matt 195867 510.0000.002 3838912156716
króm 
magasfényű 195871 510.0000.003 3838912156822

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195851 511.0000.001 3838912156204
króm matt 195866 511.0000.002 3838912156709
króm 
magasfényű 195870 511.0000.003 3838912156815

Aplite Eco 
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

Selenite
• Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges 

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195854 512.0000.001 3838912156303
króm matt 195869 512.0000.002 3838912156808
króm 
magasfényű 195873 512.0000.003 3838912157003

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)
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460 g
4/csomag 
(285 x 190 x 225 mm)

572 g
4/csomag 
(365 x 210 x 185 mm)

597 g
4/csomag 
(365 x 210 x 185 mm)

MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK

Tornado stop
• Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű UV- stabil ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómo-

záshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges 

Selenite Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195853 513.0000.001 3838912156228
króm matt 195868 513.0000.002 3838912156723
króm 
magasfényű 195872 513.0000.003 3838912156907

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9021 (Tornado start-stop), 
9022 (Tornado duo)

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195385 530.0000.001 3838912126016
króm matt 195519 530.0000.002 3838912137203
króm 
magasfényű 195518 530.0000.003 3838912137128

Tornado duo
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 195387 531.0000.001 3838912126108
króm matt 195521 531.0000.002 3838912137524
króm 
magasfényű 195520 531.0000.003 3838912137517

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9012 (Jog), 7512 (Herkul)

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9021 (Tornado start-stop), 
9022 (Tornado duo)
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509 g
4/csomag 
(365 x 210 x 185 mm)

350 g
4/csomag 
(140 x 240 x 210 mm)
360/paletta 
(1200 x 800 mm)

360 g
4/csomag 
(247 x 150 x 264 mm)
288/paletta 
(1200 x 800 mm)

MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK
Tornado solo
• Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű UV- stabil ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómo-

záshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges 

Axinite Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

Ekanite Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 196739 532.0000.001 3838912495303
króm matt 196768 532.0000.002 3838912496072
króm 
magasfényű 196767 532.0000.003 3838912496065

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229033 561.0000.001 3838912010605
króm matt 229036 561.0000.002 3838912010704
króm 
magasfényű 229037 561.0000.003 3838912010711

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229039 562.0000.001 3838912010803
króm matt 229042 562.0000.002 3838912010902
króm matt/
magasfényű 229043 562.0000.021 3838912010919

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg:  6012

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg:  6012

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg:  9021 (Tornado start-stop), 
9022 (Tornado duo)
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360 g
4/csomag 
(247 x 150 x 264 mm)
288/paletta 
(1200 x 800 mm)

540 g
4/csomag 
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta 
(1200 x 800 mm)

580 g
4/csomag 
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta 
(1200 x 800 mm)

MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK
Linarite Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

Albite
• Egy vízmennyiségű öblítéshez - (start-stop; az öblítés megszakítható)
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges 

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229044 563.0000.001 3838912010926
króm matt 229047 563.0000.002 3838912011022
króm 
magasfényű 229048 563.0000.003 3838912011107

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229051 541.0000.001 3838912011206
króm matt 229054 541.0000.002 3838912011305
króm 
magasfényű 229055 541.0000.003 3838912011312

Albite Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229076 542.0000.001 3838912011404
króm matt 229079 542.0000.002 3838912011503
króm 
magasfényű 229080 542.0000.003 3838912011510

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg:  6012

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediteran)

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediteran)
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670 g
4/csomag 
(258 x 370 x 170 mm)
160/paletta 
(1200 x 800 mm)

830 - 1204 g
4/csomag 
(280 x 186 x 220 mm)

510 - 832 g
4/csomag 
(280 x 186 x 220 mm)

MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK
Illite Eco 
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről
• Kíváló minőségű ASA anyag (plasztika), vagy ABS krómozáshoz
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges.

Ruby Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről 
• Fém nyomólapok
• Töltőanyag; plekszi, üveg, kő, fa
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csatolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges.

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 229088 543.0000.001 3838912011602
króm matt 229102 543.0000.002 3838912011701
króm 
magasfényű 229103 543.0000.003 3838912011718

Zircon Eco
• Két vízmennyiségű öblítéshez
• Működtetés előlről 
• Fém nyomólapok
• Töltőanyag ; plekszi, üveg, kő, fa
• A működtető nyomólap felszereléséhez szükséges minden elem csa-

tolva;
- tartó-keret
- rögzítő anyag
- szabályozó csavarok
• Felszereléshez szerszám nem szükséges

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 9032 (Mediteran)

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 7512 (Herkul), 9012 (Jog)

Az alábbi öblítőtartályoknak felel meg: 7512 (Herkul), 9012 (Jog)

szín azonosító eladási kód EAN kód
plekszi-fekete 223108 514.0000.031 3838912009708
üveg-zöld 229454 514.0000.032 3838912012708
üveg-fehér 229455 514.0000.033 3838912012715
fa wenge 229456 514.0000.034 3838912012722
keret tömítő 
nélkül 232865 514.0000.035 3838912012913

szín azonosító eladási kód EAN kód
plekszi-fehér 223125 515.0000.041 3838912009715
üveg- 
pergamon 229457 515.0000.042 3838912012807

üveg-zöld 229458 515.0000.043 3838912012814
fa zebrano 229459 515.0000.044 3838912012821



 21

azonosító 195991
cikk. 600.0010.001
1330 g 
db/doboz 
(380 x 190 x 90 mm)

azonosító 223754
cikk. 600.0010.002
800 g 
db/doboz 
(380 x 190 x 90 mm)

ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

Infravörös vezérlőkészlet működtető nyomólappal 
APLITE SENSO, WC öblítőtartályhoz, 230V
• APLITE Senso - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös ve-

zérlés, töltés 230 V/50 Hz) a WC öblítőtartályok 9012 (JOG) érintés 
nélküli működtetéséhez - automatikusan és a működtető nyomólap 
segítségével - mechanikusan, működtető nyomólappal.

• WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) JOG WC öblítőtartályok-

hoz
- Műanyag nyomólap előlről működtetve, UV-stabil (ASA) anyagból
- Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarniturához
- Alacsonyfeszültségű szervomotorok
- Elektronikus vezérlés
- Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)

Infravörös vezérlőkészlet működtető nyomólappal 
APLITE SENSO - DUO, WC öblítőtartályhoz, elem
• APLITE SENSO - DUO - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infra-

vörös vezérlés, töltés elemmel 6V) a WC öblítőtartályok 9012 (JOG) 
érintés nélküli működtetéséhez - automatikusan és a működtető nyo-
mólap segítségével - mechanikusan, működtető nyomólappal.

• Két vízmennyiségű öblítés - 6 vagy 9/3 vagy 4,5 liter
• WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- IR elektronikus vezérlés (elemes - Infravörös vezérlés) JOG WC öblítő-

tartályokhoz
- Műanyag nyomólap előlről működtetve, UV-stabil (ASA) anyagból
- Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarniturához
- Alacsonyfeszültségű szervomotorok
- Elektronikus vezérlés 
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés, valamint elemek

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)
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azonosító 195080
cikk. 600.0020.001
1150 g 
db/doboz 
(380 x 190 x 90 mm)

azonosító 223767
cikk. 600.0020.002
950 g 
db/doboz 
(380 x 190 x 90 mm)
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ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém 
működtető nyomólappal CELESTINE,  
WC öblítőtartályhoz, 230V
• CELESTINE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös ve-

zérlés, töltés 230 V/50 Hz) a WC öblítőtartályok (JOG) érintés nélküli 
működtetéséhez - automatikusan, rozsdamentes fémlemezzel.

• WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Infravörös elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) JOG WC öblítő-

tartályokhoz
- Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
- Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarniturához
- Alacsonyfeszültségű szervomotorok
- Elektronikus vezérlés 
- Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém 
működtető nyomólappal CELESTINE  
WC öblítőtartályhoz, elem 
• CELESTINE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezér-

lés, elemes töltés 6V) a WC öblítőtartályok (JOG) érintés nélküli mű-
ködtetéséhez - automatikusan, rozsdamentes fémlemezzel.

• WC öblítőtartállyal együtt 9012 (Jog)
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés, elemes töltés 6V) JOG 

WC öblítőtartályokhoz
- Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
- Elektronikus emelőszerkezet a kifolyógarniturához
- Alacsonyfeszültségű szervomotorok
- Elektronikus vezérlés 
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához 
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés, valamint elemek

* Öblítőtartályok 9012 (Jog)
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azonosító 195079
cikk. 620.0030.001
710 g
db/doboz 
(245 x 200 x 45 mm)

azonosító 229581
cikk. 620.0030.002
450 g
db/doboz 
(245 x 200 x 45 mm)
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ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém 
működtető nyomólappal HALITE piszoárokhoz, 
230V
• HALITE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, 

töltés 230 V/50 Hz) piszoárhoz, rozsdamentes, fém fedőlemezzel szá-
razépítésű beépíthető elem - piszoárhoz, beépítésére alkalmas önálló 
elemként szárazépítés esetén vagy befalazáshoz

• Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba 
építve 

• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Infravörös elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés) piszoárhoz
- Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
- Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének 

megakadályozásához
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés

* Beépíthető a következő kombinációban:
- LIV-FIX szárazépítésű elemmel piszoárhoz, Halite szenzorhoz 230V, 

H=130 cm, azonosító 201499
- Szerelőkészlettel HALITE szenzorhoz, piszoárhoz, 230V, azonosító 

201498

Infravörös vezérlőkészlet rozsdamentes fém 
működtető nyomólappal HALITE piszoárokhoz, 
elem
• HALITE - Infravörös elektronikus vezérlőkészlet (Infravörös vezérlés, 

elemes töltés 9 V) piszoárhoz, rozsdamentes, fém fedőlemezzel szá-
razépítésű beépíthető elem - piszoárhoz, beépítésére alkalmas önálló 
elemként szárazépítés esetén vagy befalazáshoz

• Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba 
építve 

• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- IR elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés, elemes töltés 9 V) piszo-

árhoz
- Rozsdamentes fém fedőlemez, vandálbiztos (CrNi, rögzítéssel)
- Vezérlő in vevő a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához
- Elem
- A működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez szükséges fel-

szerelés

* Beépíthető az alábbi kombinációban:
- LIV-FIX szárazépítésű elem piszoárhoz, Halite elemes szenzorhoz, 

H=130 cm, azonosító 229560
- HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, elem, azonosító 

223761 (közvetlen falba építés esetén)
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azonosító 201498
cikk. 620.0041.001
763 g
db/doboz 
(200 x 185 x 90 mm)

azonosító 223761
cikk. 620.0041.002
650 g
db/doboz 
(200 x 185 x 90 mm)

ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, 
230V
• A szerelőkészlet alkalmas továbbfejlesztésre infravörös készlettel fém 

működtető nyomólappal HALITE, piszoárokhoz - Infravörös vezérlés, 
töltés 230 V/50 Hz

• Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba 
építve 

• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
- Készlet védőfedele
- Mágneses szelep (24V DC) mechanikus zárószeleppel és vízrészecs-

ke szűrővel
- Vízcsatlakozó tartozékok R1/2”

* a szerelőkészlet azonosító 201498 előreláthatólag tovább lesz fej-
lesztve infravörös, rozsdamentes HALITE fém működtető nyomólappal 
piszoárhoz, 230 V – azonosító 195079

HALITE szerelőkészlet szenzorhoz, piszoárhoz, 
elem
• A szerelőkészlet alkalmas továbbfejlesztésre IR készlettel fém mű-

ködtető nyomólappal HALITE, piszoárhoz - Infravörös vezérlés,elemes 
töltés 9 V

• Szárazépítésű elemmel-piszoárhoz együtt vagy közvetlenül a falba 
építve 

• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
- Készlet védőfedele
- Mágneses szelep (elemes töltés 9V DC) zárószeleppel és vízrészecske 

szűrővel
- Vízcsatlakozó tartozékok R1/2”

* A szerelőkészlet, azonosító 223761, előreláthatólag továbbfejlesztés-
re kerül infravörös rozsdamentes fém működtető nyomólappal HALITE 
piszoárhoz, elem - azonosító 229581
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azonosító 224033
cikk. 620.0035.002
780 g
db/doboz
(200 x 90 x 70 mm)

azonosító 224034
120 g
db/doboz
(100 x 60 x 30 mm)

ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

Infravörös vezérlőkészlet piszoárhoz, falsíkon 
kívűli, elem 
• Falsíkon kívűli, infravörös vezérlés, elemes töltés 9V
• Falsíkon kívűli felszerelés
• Víz csatlakoztatása a szelepre hátulról
• Vízcsatlakozás a piszoárhoz; fent
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Készlet váza a rögzítéshez szükséges elemekkel
- Infravörös elektronika
- Mágneses szelep (elemes töltés 9V DC) vízrészecske szűrővel
- Vízcsatlakozó tartozékok R1/2”
- Elem
• A termék lehetővé teszi az érzékelő beállíthatáságát és az öblítési 

Távirányító - szenzor
• Távirányító a Halite, Celestine, Aplite senso és Aplite senso DUO beál-

lításaihoz
• Szenzor távírányítója
• Elem
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195270
cikk. 610.0051.001
4069 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

azonosító 205052
cikk. 660.0061.003
4120 g 
db/doboz 
(430 x 80 x180 mm)
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ÉRINTÉS NÉLKÜLI ÖBLÍTÉS

Laguna senso öblítőtartály infravörös szenzorral, 
230V
• A Laguna Senso öblítőtartály (Infravörös vezérlés, töltés 230 V/50 Hz) 

önálló elemként történő beépítésre alkalmas.
• Alacsony szerelés, látható falsíkon kívűli öblítőtartály
• A készlet tartalma és tulajdonságai:
- Elektronikus vezérlés (Infravörös vezérlés)
- Beépített transzformátor 230 V/50 HZ
- Vezérlő in vevő, a távolság felismeréséhez és a háttér fényességének

megakadályozásához
- Dinamikusan beállíhtató öblítési időtartam
- ABS anyag
- WC öblítőtartály 6-9 l-es szabályozható, egy vízmennyiségű rendszer-

hez
- Rögzítőanyag és csavarok
- Izoláció páralecsapódással szemben stIRopor betét segítségével
- Vízcsatlakoztatás bal/jobb oldalról
- Bekötőcső 3/8”

Elektronikus infravörös BARITE csaptelep 
mosdóhoz 230V és/vagy elem
• Az elektronikus IR csaptelep magán illetve félig nyilvános helyiségek-

be ajánlott. 
• Felszerelés a mosdóra Kevertvizes
• A csaptelep tulajdonságai:
- Kevertvizes 
- Hőmérséklet beállítása a külső vízkeverék szabályozófogantyú segít-

ségével 
- Automatikus időzítés 
- Ellenállóképesség a tisztítószerekkel szemben
- IR érzékelő a csaptelep elülső oldalán 
- Vandálbiztos 
 - Hálózati feszültség és telepek együttes működése
- Hálózati feszültség hiányában is működik
• Tartozékok:
- 2 bekötőcső R 3/8’’
- 2 visszafolyásgátló szelep
- 2 szűrő
- 2 krómvédő dekorelem
- rögzírőanyag
- hálózati adapter és telepek
- 1,5 m összekötő kábel a hálózati feszültséghez
- 2,8 m alacsonyfeszültségű összekötő kábel
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 196519
cikk. 801.9011.101
3200 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195357
cikk. 802.9022.201
3200 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Laguna - fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Szerelési sablonok
• Bekötőcső 3/8”
• Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 

196911)

Falsíkon kívűli öblítőtartály Laguna duo - fehér
• 2 mennyiségű öblítési rendszer
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 

vagy 4,5 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés 
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Szerelési sablonok
• Bekötőcső 3/8”
• Alacsony szereléshez megfelelő

szín azonosító eladási kód EAN kód
fehér 196519 801.9011.101 3838912484697
manhattan 196567 801.9011.102 3838912488817
bahama beige 196563 801.9011.103 3838912488756
calypso 196593 801.9011.104 3838912489104
bermuda 196691 801.9011.105 3838912493934
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 196600
cikk. 801.9011.301
3050 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195003
cikk. 802.9022.301
3050 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Laguna monoblock - 
fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Monoblock szereléshez megfelelő

Falsíkon kívűli öblítőtartály Laguna duo 
monoblock - fehér
• 2 mennyiségű öblítési rendszer
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 

vagy 4,5 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Monoblock szereléshez megfelelő
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195200
cikk. 803.9011.101
2900 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195005
cikk. 804.9022.201
2900 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Vision - fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Szerelési sablonok

* Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 
196911)

Falsíkon kívűli öblítőtartály Vision duo - fehér
• 2 mennyiségű öblítési rendszer
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 

vagy 4,5 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés 
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Szerelési sablonok
• Bekötőcső 3/8”
• Alacsony szereléshez megfelelő
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195232
cikk. 803.9011.301
2750 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195039
cikk. 804.9022.301
2750 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Vision monoblock
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Monoblock szereléshez megfelelő

Falsíkon kívűli öblítőtartály Vision duo monoblock
• 2 mennyiségű öblítési rendszer
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• 2 mennyiségű öblítési rendszert lehetővé tevő tartozék - 6 vagy 9/3 

vagy 4,5 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (monoblock 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Monoblock szereléshez megfelelő
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DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195292
cikk. 805.9011.201
3000 g
4/csomag 
(470 x 435 x 560 mm)
80/paletta 
(1120 x 940 x 2330 mm)

DVGW
product

DW-6541BQ0543

azonosító 195653
cikk. 806.9011.201
2770 g
4/csomag 
(430 x 430 x 585 mm)
80/paletta 
(1150 x 860 x 2290 mm)

FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Ciklon plus - fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű UV-stabil ABS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Szerelési sablonok

* Különösen megfelelő magas szereléshez (készlettel 196911) vagy 
alacsony szereléshe

Falsíkon kívűli öblítőtartály Klasik - fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 9 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 6-9 liter
• Vízcsatlakoztatás 3 oldalról
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű PS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Szerelési sablonok

* Alacsony vagy magas szereléshez megfelelő (készlettel azonosító 
196911)
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azonosító 229105
cikk. 807.6033.101
2800 g
4/csomag (400 x 470 x 560 mm)
64/paletta (1200 x 800 x 2000 mm)

Tesztelve tekintettel a DIN 19542.
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FALSÍKON KÍVŰLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

Falsíkon kívűli öblítőtartály Adria - fehér
• Stop víztakarékossági gomb
• Az öblítőtartály vízmennyisége 6 liter
• Vízszabályozhatósági lehetőség 4,5-6 liter
• Vízcsatlakoztatás 2 oldalról 
• Izoláció páralecsapódással szemben
• Halk és gyors feltöltés
• Kíváló minőségű PS anyagból
• Az öblítőtartály felszereléséhez szükséges részek csatolva (alacsony 

szerelés)
• Bekötőcső 3/8”
• Alacsony szereléshez megfelelő 
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azonosító 195002
125 g
készlet/zacskó

3 8 3 8 9 1 2 1 5 0 7 2 1

3 8 3 8 9 1 2 0 0 0 5 0 7

3 8 3 8 9 1 2 1 5 0 7 1 4

azonosító 195739
1595 g
10/csomag (570 x 395 x 470 mm)

azonosító 195738
1645 g
10/csomag (570 x 395 x 470 mm)

WC ÜLŐKÉK

szín azonosító EAN kód
fehér 195739 3838912150721
bahama beige 195813 3838912154613
calypso 195815 3838912154705
bermuda 195814 3838912154620

Aurora (műanyag zsanér) - fehér

Aurora (fém zsanér) - fehér

Set (fém zsanér)

szín azonosító EAN kód
fehér 195738 3838912150714
bahama beige 195810 3838912154408
calypso 195812 3838912154521
bermuda 195811 3838912154415
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* A kép szimbólikus.

* A kép szimbólikus.

PÓTALKATRÉSZEK

Megnevezés azonosító EAN kód
1 HDV töltőszelep készlet 195933 3838912159328

2 Lefolyószelep készlet Laguna, Vision, Ciklon Plus,
Klasik 195256 3838912111623

2 Emelőharang készlet Adria 229112 3838912012005
3 Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból 201742 3838912119520
4 Csőkészlet az öblítőtartály alacsony szereléséhez 195774 3838912152855
4.1 Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55 196907 3838912501905
5 Tartó készlet (csavar és betét) 195191 3838912102300
6 Fogantyú készlet 196903 3838912501813
7.1 Laguna gomb készlet 196906 3838912501882
7.1 Vision gomb készlet 195285 3838912115525
7.1 Ciklon Plus gomb készlet 195374 3838912123817
7.1 Klasik gomb készlet 195837 3838912155719
7.1 Adria fehér billentyű készlet 229107 3838912011824
7.2 Adria fedő készlet fehér 229106 3838912011817
7.2 Laguna öblítőtartály-fedő szett - fehér 253102 3838912016607
7.2 Vision  öblítőtartály-fedő szett - fehér 253332 3838912016614

Öblítőtartályok 1 vízmennyiségű öblítőrendszerrel 
Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria

Öblítőtartályok 2 vízmennyiségű öblítőrendszerrel 
Laguna duo, Vision duo

Megnevezés azonosító EAN kód
1 HDV töltőszelep készlet 195933 3838912159328
2 Lefolyószelep készlet Laguna Duo 195624 3838912146212
3 Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból 201742 3838912119520
4 Csőkészlet az öblítőtartály alacsony szereléséhez 195774 3838912152855
4.1 Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55 196907 3838912501905
5 Tartó készlet (csavar és betét) 195191 3838912102300
6.1 Laguna gomb készlet duo - fehér 195875 3838912157119
6.1 Vision duo gomb készlet -fehér 208913 3838912002600
7 Laguna öblítőtartály-fedő szett - fehér 253102 3838912016607
7 Vision  öblítőtartály-fedő szett - fehér 253332 3838912016614
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* A kép szimbólikus.

* A kép szimbólikus.

PÓTALKATRÉSZEK

Falsík alatti öblítőtartályok 9012 (Jog)

Falsík alatti öblítőtartályok 9022 (Tornado)

Megnevezés azonosító EAN kód
1 HDV töltőszelep készlet 195933 3838912159328
2 Emelőharang készlet Jog in Tornado Duo 195028 3838912001924
3 Lefolyócső készlet Ø 44 195278 3838912115225
4 Lefolyóív készlet Ø 110/90 195276 3838912115201
5 Lefolyócső készlet Ø 90 195277 3838912115218
5 Lefolyócső készlet cev Ø 90x260 195809 3838912154323
6 Menetes szár és védőcső készlet 195027 3838912001917
6 Menetes szár és védőcső SM készlet 195026 3838912001900
7 Emelő készlet 195281 3838912115324
8 Jog szerelőnyílás-védő készlet 195044 3838912002624

Megnevezés azonosító EAN kód
1 HDV töltőszelep készlet 195933 3838912159328

2 Emelőharang készlet Jog, Tornado Duo 
195028 195028 3838912001924

2.1 Lefolyószelep készlet Tornado 195280 3838912115317

3 Lefolyócső készlet Ø 44 195278 3838912115225
4 Lefolyóív készlet Ø 110/90 195276 3838912115201
5 Lefolyócső készlet Ø 90 195277 3838912115218
5 Lefolyócső készlet Ø 90x260 195809 3838912154323
6 Menetes szár és védőcső készlet 195027 3838912001917
6 Menetes szár és védőcső SM készlet 195026 3838912001900
7 Emelő készlet 195281 3838912115324
8 Tornado szerelőnyílás-védő készlet 195043 3838912002617
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PÓTALKATRÉSZEK

Falsík alatti öblítőtartályok 7512 (Herkul)

Falsík alatti öblítőtartályok 6012

Megnevezés azonosító EAN kód
1 HDV töltőszelep készlet 195933 3838912159328
2 Galilejo tömlőkészlet tartóval 229584 3838912013712

3 Fedőkészlet védő mechanizmussal 
7512 229583 3838912013705

4 Lefolyócső készlet Ø 44 195278 3838912115225
5 Lefolyóív készlet Ø 110/90 195276 3838912115201
6 Lefolyócső készlet Ø 90 195277 3838912115218
6 Lefolyócső készlet Ø 90x260 195809 3838912154323
7 Menetes szár és védőcső készlet 195027 3838912001917
7 Menetes szár és védőcső SM készlet 195026 3838912001900
8 Szerelőnyílás-védő készlet, 7512 229582 3838912013620

Megnevezés azonosító EAN kód
1 Töltőszelep készlet 229109 3838912011916
2 Tömlőkészlet KL 229121 3838912012302
2.1 Tömlőkészlet KL 229111 3838912011923
3 Csatlakozócső készlet 229119 3838912012210
4 Töltőszelep tartó készlet 229120 3838912012227
5 Set Működtető emelőkészlet KL kompl. 229124 3838912012326
6 Rögzítő anyacsavar 229115 3838912012104
7 Szerelőnyílás-védő készlet elülső 229117 3838912012128
8 Szerelőnyílás-védő készlet felső 229116 3838912012111
9 Tömlőtartó KL készlet 229122 3838912012319
10 Lefolyóív szigetelő készlet 229118 3838912012203
11 Tömlőtartó készlet 229139 3838912012401
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HDV töltőszelep készlet
azonosító 195933
498 g
40/SPV

10

DVGW
product

DW-6541BQ0543

PÓTALKATRÉSZEK

Falsík alatti öblítőtartály 9032 (Mediteran)

Megnevezés azonosító EAN kód
1 Töltőszelep készlet 229109 3838912011916
2 Tömlő készlet 229146 3838912012616

3 Csatlakozócső-sarok 
készlet 229144 3838912012524

4 Töltőszelep tartó készlet 229145 3838912012609
5 Működtető készlet 229147 3838912012623

6 Rögzítő anyacsavar 
készlet 229115 3838912012104

7 Szerelőnyílás-védő 
készlet 229141 3838912012425

8 Tömlőkészlet KL 229111 3838912011923
9 Lefolyóív készlet 229143 3838912012517
10 Lefolyóív szigetelő készlet 229142 3838912012500
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Kifolyóív 40/44 kpl.
azonosító 196912
100 g
50/NZ-1

Vision monoblokk készlet
azonosító 195255
68 g
50/NZ-9

Csőbilincs kompl.
azonosító 195190
24 g
100/NZ-8

Hosszabbító 45/40 x 380 - kpl.
azonosító 195025
265 g
készlet/zacskó

Szilikonos zárótömítő
azonosító 232873
17 g
50/csomag

Szigetelő ø 52 mm
azonosító 196908
18 g
50/csomag 

ø 52

ø 46

ø 38

ø 43

PÓTALKATRÉSZEK
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Zajcsökkentő készlet (mosdó)
azonosító 195914
353 g
25/H

Zajcsökkentő készlet (piszoár) 
azonosító 195915
157 g
25/T

Zajcsökkentő készlet (csésze, bidé) 
azonosító 195913
83 g
25/T

Redukáló tok készlet
196902  
52 g
50/csomag

PÓTALKATRÉSZEK
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PÓTALKATRÉSZEK

Öblítőív-készlet magasra szerelt 
öblítőtartályhoz
azonosító 196911
840 g
30/doboz (350 x 350 x 1750 mm)

Falsík alatti öblítőtartály lábtámasz kompl.
azonosító 195279
630 g
60/NZ-1



A jól megtervezett működés, az élvonalbeli csapat továbbá a vásárlók kívánságai és szüksé-
gleteinek figyelembe vétele már 1954 óta lehetővé teszik számunkra, hogy mindig minőségi
termékeket nyújtsunk, amelyek a legkorszerűbb technológián alapulnak, kialakításuk pedig 
megfelel a legújabb trendeknek. A vállalat büszke a ISO 9001 és ISO/TS 16949 számú 
minőséget bizonyító elismervényekre, valamint az ISO14001:2004 környezeti elismervé-
nyre. Sikerünk alapja a gyors és eredményes igazodás a világpiac és az eladási stratégiák 
követelményeihez, amit szüntelenül megvalósítunk. Ezt bizonyítják az évtizedes megújuló 
megoldások és millió minőségi öblítőtartály, amint évente gyártunk. Célunk világos: Európa 
egyik vezető helyét elfoglalni szaniter technika területén.

A minőség hívei



KOLEKTOR LIV d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
Slovenija
t: +386 5 728 37 00
f: +386 5 728 38 11
w: www.liv.si
e: liv@kolektor.si
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