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žlábky   Advantix  Vario
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Sprchové žlábky  Advantix nabízejí vše, co  odpovídá 
současnému stavu odvodňovací techniky:

 ■ kvalitu a  vysoce hodnotné zpracování
 ■ spolehlivé zabudování do  spojené izolace
 ■ snadnou péči a  čištění
 ■ nejvyšší míru bezpečnosti a  hygieny
 ■ přezkoušeno podle DIN   EN  1253, kontrola jakosti
 ■ pro životní prostředí přijatelný PP  (polypropylen) a  vysoce 
hodnotná ušlechtilá ocel

 ■ uvedené odtokové výkony odpovídají výšce zahlcení vodou 
10/20  mm  podle DIN   EN  1253

 
Oblasti použití

 ■ spojené izolace
 ■ design a  ztvárnění koupelen

 
Důležité pro  plánování a  volbu:

 ■ potřebný odtokový výkon
 ■ typ sprchového žlábku (možnost zkrácení, montáž 
na stěnu, atd.)

 ■ dispoziční výška pro  zabudování v  konstrukci podlahy
 ■ možnost volby mezi vysoce hodnotným plastem nebo 
ušlechtilou ocelí

 ■ mnoho různých designových variant
 ■ hodnoty odtokových výkonů vycházejí z  přepokladu výšky 
hladiny vodní uzávěry 10 a  20  mm

 ■ při plánování sprchy lícující s  podlahou vychází hodnota 
odtokového výkonu z  předpokladu hladiny vodní uzávěry 
max.  10  mm

 

Pokyny pro  použití 
Použité materiály jsou dimenzovány pro  uživatelské zatížení 
v  domácnostech. Z  tohoto důvodu je  třeba respektovat 
následující limity použití:

 ■ v domácnostech smí  být  přes  zápachové uzávěry odváděna 
pouze obvyklá odpadní voda, horká voda pouze krátkodobě 
o  max. teplotě 95  °C

 ■ pro zprůchodnění neprůtočných odpadních potrubí nesmí 
být  použity žádné chemické čisticí prostředky

 ■ na čištění povrchových ploch smí  být použity pouze jemné 
čisticí prostředky

 
Konfigurátor   Advantix  Vario 
Software vám  pomůže při  výběru a  sestavení sprchového 
žlábku   Advantix  Vario. Automaticky vypočítá vhodnou délku 
sprchového žlábku, varianty roštu a  všechny potřebné 
komponenty žlábku. Kromě kusovníku lze  přímo z  programu 
vytisknout i  výkres se  všemi údaji, např. plán řezání. Bezplatný 
software rychlého dimenzování   Advantix  Vario, jakož i  další 
informace jsou k  dispozici na  webové stránce: 
 www. viega. cz/ AdvantixVario 
 
Technická data

 ■ odtokový výkon 0,4 l/s až  max. 1,1 l/s
 ■ jmenovité průměry DN  40/50
 ■ různé varianty designu
 ■ skleněné rošty z  bezpečnostního skla ESG
 ■ rošty z  nerezu, materiál 1.4301
 ■ pískovaná utěsňovací příruba s  obrubou pro  bezpečné 
upevnění spojené izolace

 ■ odtoky s  dobrými samočisticími vlastnostmi a  částečně 
s  vyjímatelnými zápachovými uzávěry
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Sprchové žlábky Advantix, sprchové žlábky Advantix Vario  X1
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GTIN kód  (Global Trade Item Number, dříve EAN) 
Číslo GTIN je  sestaveno z  konstantního čísla výrobce 4015211 
a  šestimístného čísla jednotlivých artiklů, např. 305 611. 
Výměna posledních šesti pozic za  čísla artiklů dává kód  GTIN.

X1
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VESTAVNá VýšKA OD  40  mm

 Advantix- základní těleso
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.10

L balení artikl    
750 1 736 965    
800 1 736 972    
900 1 736 989    

1000 1 736 996    
1200 1 737 009    

L =  délka

 Advantix- základní těleso
pro stěnový sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba natvarovaná pro  montáž na  stěnu, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
Upozornění
šířka příruby na  stěně včetně zvukově izolačního pásu činí 4,5  mm!
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.20

L balení artikl    
750 1 737 016    
800 1 737 023    
900 1 737 030    

1000 1 737 047    
1200 1 737 054    

L =  délka

 Advantix- zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: vestavná výška od  40  mm
 - svislý odtok

Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí
Technická data 
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl    
50 1 737 597    
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Sprchové žlábky Advantix, sprchové žlábky Advantix Vario  X1

X1

VESTAVNá VýšKA OD  70  mm

 Advantix- základní těleso
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.10

L balení artikl    
750 1 736 965    
800 1 736 972    
900 1 736 989    

1000 1 736 996    
1200 1 737 009    

L =  délka

 Advantix- základní těleso
pro stěnový sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba natvarovaná pro  montáž na  stěnu, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
Upozornění
šířka příruby na  stěně včetně zvukově izolačního pásu činí 4,5  mm!
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.20

L balení artikl    
750 1 737 016    
800 1 737 023    
900 1 737 030    

1000 1 737 047    
1200 1 737 054    

L =  délka

 Advantix- zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek  Advantix
(sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: vestavná výška od  70  mm

Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí, otočný odtok DN40, přechod 
na  DN50
Technická data 
výška vodní uzávěry 25  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,45 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli umístění připojovací trubky v  dané výšce možné nanést 
potřebnou výšku mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla 
obkladu a/nebo potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti
odtokový výkon podle DIN   EN  1253
 model  4982.93

balení artikl    
 1 737 580    
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 Advantix- zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: vestavná výška od  40  mm
 - svislý odtok

Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí
Technická data 
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl    
50 1 737 597    

 Advantix- set  nastavitelných podpěr
pro sprchový žlábek  Advantix
(sanační model)
 model  4982.91

Bh ks balení artikl    
70–95 2 1 737 566    

Bh =  stavební výška
ks =  počet v  sadě

  Advantix  Vario- základní těleso
pro stěnový žlábek   Advantix  Vario
plynule prodloužitelný, 70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených 
sprchách) s  těsnicím pásem

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
set  nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně 
nastavitelná kolejnice k  obkladu, vyjímatelná vložka se  sítkem, nářadí pro  ochranu a  kontrolu 
obkladu, čisticí kartáč, utěsňovací příruba, utěsňovací  příslušenství, pomůcka pro  zkrácení
Technická data 
výška vodní uzávěry 30  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,5 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli umístění připojovací trubky v  dané výšce možné nanést 
potřebnou výšku mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla 
obkladu a/nebo potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti
odtokový výkon podle DIN   EN  1253
 model  4968.10

L Bh DN balení artikl    
300–1200 70–100 40/50 1 736 736    

L =  délka
Bh =  stavební výška
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Sprchové žlábky Advantix, sprchové žlábky Advantix Vario  X1

X1

  Advantix  Vario- základní těleso
pro sprchový žlábek   Advantix  Vario
plynule prodloužitelný, 70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace 
(v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
set  nastavitelných podpěr, ukončovací krytky, samočisticí 
odtoková souprava, výškově nastavitelné uchycení můstkového roštu, utěsňovací příruba, 
utěsňovací  příslušenství, pomůcka pro  zkrácení
Technická data 
výška vodní uzávěry 25  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,55 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,6 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli umístění připojovací trubky v  dané výšce možné nanést 
potřebnou výšku mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla 
obkladu a/nebo potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti
odtokový výkon podle DIN   EN  1253
 model  4966.10

L Bh DN balení artikl    
300–1200 70–95 40/50 1 721 671    

L =  délka
Bh =  stavební výška

VESTAVNá VýšKA OD  90  mm

  Advantix  Vario- základní těleso
pro stěnový žlábek   Advantix  Vario
plynule prodloužitelný
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - velmi kvalitní plast

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně 
nastavitelná kolejnice k  obkladu, vyjímatelná vložka se  sítkem, nářadí pro  ochranu a  kontrolu 
obkladu, čisticí kartáč, utěsňovací příruba, utěsňovací  příslušenství, pomůcka pro  zkrácení
Technická data 
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,45 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,6–0,75 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli extrémně nízké výšce vestavby možné nanést potřebnou výšku 
mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla obkladu a/nebo 
potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4967.10

L Bh DN balení artikl    
300–1200 90–160 40/50 1 736 552    

L =  délka
Bh =  stavební výška
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VESTAVNá VýšKA OD  95  mm

 Advantix- základní těleso
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.10

L balení artikl    
750 1 736 965    
800 1 736 972    
900 1 736 989    

1000 1 736 996    
1200 1 737 009    

L =  délka

 Advantix- základní těleso
pro stěnový sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba natvarovaná pro  montáž na  stěnu, přípoj pro  odtok žlábku
Technická data 
třída zatížitelnosti K=300  kg
Upozornění
šířka příruby na  stěně včetně zvukově izolačního pásu činí 4,5  mm!
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.20

L balení artikl    
750 1 737 016    
800 1 737 023    
900 1 737 030    

1000 1 737 047    
1200 1 737 054    

L =  délka

 Advantix- zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: vestavná výška od  95  mm
 - dodatečně zkrátitelný na  sanační model

Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí, otočný odtok DN40, přechod 
na  DN50
Technická data 
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,5 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,55 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli extrémně nízké výšce vestavby možné nanést potřebnou výšku 
mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla obkladu a/nebo 
potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.92

balení artikl    
 1 737 573    
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Sprchové žlábky Advantix, sprchové žlábky Advantix Vario  X1

X1

 Advantix- zápachový uzávěr
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: vestavná výška od  40  mm
 - svislý odtok

Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí
Technická data 
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl    
50 1 737 597    

 Advantix- set  nastavitelných 
podpěr
pro sprchový žlábek  Advantix
 model  4982.90

Bh ks balení artikl    
95–160 2 1 737 559    

Bh =  stavební výška
ks =  počet v  sadě

  Advantix  Vario- základní těleso
pro sprchový žlábek   Advantix  Vario
plynule prodloužitelný
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace 
(v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
set  nastavitelných podpěr, ukončovací krytky, samočisticí 
odtoková souprava, výškově nastavitelné uchycení můstkového roštu, tvarovka pro  výškové 
vyrovnání, utěsňovací příruba, utěsňovací  příslušenství, pomůcka pro  zkrácení
Technická data 
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon pro  hladinu vodní uzávěry 20  mm  0,8 l/s
Upozornění
U tohoto modelu odtoku není kvůli extrémně nízké výšce vestavby možné nanést potřebnou výšku 
mazaniny. Projektant by  to měl  zohlednit při  plánování. Řěšením je  vhodná síla obkladu a/nebo 
potěr s  epoxidovou pryskyřicí.
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4965.10

L Bh DN balení artikl    
300–1200 95–150 40/50 1 686 277    

L =  délka
Bh =  stavební výška
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PŘíSLUšENSTVí
SPrChOVé žLáBKy  ADVANTIX

 Advantix- montážní rám
pro sprchový žlábek  Advantix
kontura s  hranami
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  8-20  mm  (obklad + lepidlo)
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er10 
 model  4982.50, 4982.51,  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er12 
 model  4982.71,  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er13  model  4982.70, 
 Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er14  model  4982.80, 4982.81

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

 model  4982.30

L balení artikl    
750 1 736 804    
800 1 736 811    
900 1 736 828    

1000 1 736 835    
1200 1 736 842    

L =  délka

 Advantix- montážní rám
pro sprchový žlábek  Advantix
zaoblená kontura
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  8-20  mm  (obklad + lepidlo)
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er11 
 model  4982.60, 4982.61,  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er12 
 model  4982.71,  Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er13  model  4982.70, 
 Advantix- rošt  pro  sprchový žlábek  Advantix   Visign  Er14  model  4982.80, 4982.81

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

 model  4982.40

L balení artikl    
750 1 737 061    
800 1 737 078    
900 1 737 085    

1000 1 737 092    
1200 1 737 108    

L =  délka

 Advantix- sada  příslušenství
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: 
obklad z  přírodního kamene 
 23-36  mm

 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- montážní rám   
pro sprchový žlábek  Advantix 
 model  4982.30, 4982.40

 model  4982.96

balení artikl    
 1 745 400    

 Advantix- montážní rám
pro sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: všechny sprchové rošty  Advantix, výška obkladu 
 12-15  mm  (obklad + lepidlo)

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 model  4982.45

L balení artikl    
750 1 745 356    
800 1 745 363    
900 1 745 370    

1000 1 745 387    
1200 1 745 394    

L =  délka
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X1

 Advantix- rošt
 Visign  ER10, pro  sprchový žlábek  Advantix
kontura s  hranami
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  6-15  mm  (obklad + lepidlo)
 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, vložka se  sítkem

model L provedení balení artikl    
4982.50 750 mat 1 737 153    
4982.50 800 mat 1 737 160    
4982.50 900 mat 1 737 177    
4982.50 1000 mat 1 737 184    
4982.50 1200 mat 1 737 191    
4982.51 750 lesk 1 737 207    
4982.51 800 lesk 1 737 214    
4982.51 900 lesk 1 737 221    
4982.51 1000 lesk 1 737 238    
4982.51 1200 lesk 1 737 245    

L =  délka

 Advantix- rošt
 Visign  ER11, pro  sprchový žlábek  Advantix
zaoblená kontura
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  6-15  mm  (obklad + lepidlo)
 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, vložka se  sítkem

model L provedení balení artikl    
4982.60 750 mat 1 737 252    
4982.60 800 mat 1 737 269    
4982.60 900 mat 1 737 276    
4982.60 1000 mat 1 737 283    
4982.60 1200 mat 1 737 290    
4982.61 750 lesk 1 737 306    
4982.61 800 lesk 1 737 313    
4982.61 900 lesk 1 737 320    
4982.61 1000 lesk 1 737 337    
4982.61 1200 lesk 1 737 344    

L =  délka

 Advantix- rošt
 Visign  ER12, pro  sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: pokládka obkladů z  dlaždic nebo z  přírodního kamene 
v  libovolné výšce

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, vložka se  sítkem
 model  4982.71

L balení artikl    
750 1 737 405    
800 1 737 412    
900 1 737 429    

1000 1 737 436    
1200 1 737 443    

L =  délka
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 Advantix- rošt
 Visign  ER13, pro  sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: pokládka obkladů z  dlaždic nebo z  přírodního kamene 
v  libovolné výšce

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný, rošt s  obrubou 10  mm

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, vložka se  sítkem
 model  4982.70

L balení artikl    
750 1 737 351    
800 1 737 368    
900 1 737 375    

1000 1 737 382    
1200 1 737 399    

L =  délka

 Advantix- rošt
 Visign  ER14, pro  sprchový žlábek  Advantix
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  6-18  mm  (obklad + lepidlo)
 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 - výškově nastavitelný

Vybavení
set  nastavitelných podpěr, vložka se  sítkem, čtvercový prvek z  ušlechtilé oceli

model L provedení balení artikl    
4982.81 750 sklo čiré/světle šedé 1 737 504    
4982.81 800 sklo čiré/světle šedé 1 737 511    
4982.81 900 sklo čiré/světle šedé 1 737 528    
4982.81 1000 sklo čiré/světle šedé 1 737 535    
4982.81 1200 sklo čiré/světle šedé 1 737 542    
4982.80 750 sklo čiré/černé 1 737 450    
4982.80 800 sklo čiré/černé 1 737 467    
4982.80 900 sklo čiré/černé 1 737 474    
4982.80 1000 sklo čiré/černé 1 737 481    
4982.80 1200 sklo čiré/černé 1 737 498    

L =  délka

nové 

 Advantix- přechodový kus
 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- zápachový 
uzávěr  pro  sprchový žlábek 
 Advantix  model  4982.92, 4982.93

Vybavení
chlopňové těsnění
 model  4982.86

DN balení artikl    
40/50 1 756 062    

 Advantix- montážní lepidlo
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-sprchový žlábek 
z  nerezu,  Advantix-rohový odtok, 
extra plochý koupelnový odtok 
s  utěsňovací manžetou 
Schlüter-KErDI

 model  4938.22

obsah [ml] balení artikl    
290 15 571 788    

 Advantix- izolační pás
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-sprchový žlábek z  nerezu

 model  4964.95

L B h balení artikl    
5000 125 0,1 1 619 121    

L =  délka
B =  šířka
h =  výška
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X1

 Advantix- prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-rošt sprchového žlábku, 
prodloužení  (15–25  mm) při  použití 
obkladu z  přírodního kamene

 model  4971.70

ks balení artikl    
8 1 593 933    

ks =  počet v  sadě

 Advantix- nářadí
 - pro následující produkty a  použití: 
vyjmutí všech  Advantix-roštů

 model  4965.90

balení artikl    
 1 689 704    

PŘíSLUšENSTVí
STěNOVé ODTOKy   ADVANTIX  VArIO

  Advantix  Vario- můstkový rošt
pro stěnový žlábek   Advantix  Vario
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso  pro  stěnový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4967.10, 4968.10

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl    
4967.30 Sr1 300–1200 mat 1 736 569    
4967.31 Sr2 300–1200 lesk 1 736 576    
4967.32 Sr3 300–1200 černá 1 736 583    
4967.33 Sr4 300–1200 bílá 1 736 590    

L =  délka

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
pro stěnový žlábek   Advantix  Vario
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- můstkový rošt  pro  stěnový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

 model  4967.86

L provedení balení artikl    
300–1200 mat 1 736 606    
300–1200 lesk 1 736 613    
300–1200 černá 1 736 620    
300–1200 bílá 1 736 637    

L =  délka

 Advantix- nářadí
 - pro následující produkty a  použití: 
vyjmutí všech  Advantix-roštů

 model  4965.90

balení artikl    
 1 689 704    
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PŘíSLUšENSTVí
SPrChOVé žLáBKy   ADVANTIX  VArIO

  Advantix  Vario- můstkový rošt
pro sprchový žlábek   Advantix  Vario
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10, 4966.10

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl    
4965.30 Sr1 300–1200 mat 1 686 284    
4965.31 Sr2 300–1200 lesk 1 686 291    
4965.32 Sr3 300–1200 černá 1 711 870    
4965.33 Sr4 300–1200 bílá 1 711 887    

L =  délka

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
pro sprchový žlábek 
  Advantix  Vario
 - pro následující produkty a  použití: 
obklad z  přírodního kamene 
 20-33  mm  (obklad + lepidlo)

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- můst-
kový rošt  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.30, 
4965.31,   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10

 model  4965.80

ks balení artikl    
2 1 686 321    

ks =  počet v  sadě

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
pro sprchový žlábek 
  Advantix  Vario
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- můst-
kový rošt  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.30, 
4965.31, 4965.32, 4965.33

 model  4965.86

provedení balení artikl    
mat 1 686 383    
lesk 1 689 728    

černá 1 713 072    
bílá 1 713 089    

  Advantix  Vario- spojovací kus
 - pro následující produkty a  použití: 
napojení druhého sprchového 
žlábku

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10, 
4966.10

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
distanční vložka, montážní 
 příslušenství
 model  4965.12

L B balení artikl    
210 110 1 708 917    

L =  délka
B =  šířka
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X1

  Advantix  Vario- ukončovací kus
 - pro následující produkty a  použití: 
prodloužení

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
nastavitelná podpěra, distanční 
vložka, izolační pás, montážní 
 příslušenství
 model  4965.16

L B balení artikl    
275 110 1 708 931    

L =  délka
B =  šířka

  Advantix  Vario- ukončovací kus
70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: 
prodloužení

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4966.10

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
nastavitelná podpěra, distanční 
vložka, izolační pás, montážní 
 příslušenství
 model  4966.16

L B balení artikl    
275 110 1 721 695    

L =  délka
B =  šířka

  Advantix  Vario- spojovací kus
90°
 - pro následující produkty a  použití: 
napojení druhého sprchového 
žlábku

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10, 
4966.10

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
nastavitelná podpěra, distanční 
vložka, izolační pás, montážní 
 příslušenství
 model  4965.14

L1 L2 B balení artikl    
290 290 110 1 708 924    

L1 =  délka
L2 =  délka
B =  šířka
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  Advantix  Vario- spojovací kus
90°
70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: 
napojení druhého sprchového 
žlábku

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4966.10

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
nastavitelná podpěra, distanční 
vložka, izolační pás, montážní 
 příslušenství
 model  4966.14

L1 L2 B balení artikl    
290 290 110 1 721 688    

L1 =  délka
L2 =  délka
B =  šířka

  Advantix  Vario- set můstkového roštu
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- spojovací kus   90°  model  4965.14, 4966.14, 
  Advantix  Vario- ukončovací kus   model  4965.16, 4966.16

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl    
4965.60 Sr1 200 mat 1 711 832    
4965.61 Sr2 200 lesk 1 711 849    
4965.62 Sr3 200 černá 1 711 856    
4965.63 Sr4 200 bílá 1 711 863    

L =  délka

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- spojovací 
kus   model  4965.12, 
  Advantix  Vario- spojovací kus   90° 
 model  4965.14, 4966.14, 
  Advantix  Vario- ukončovací 
kus   model  4965.16, 4966.16

 model  4965.50

provedení balení artikl    
mat 1 711 795    
lesk 1 711 801    

černá 1 711 818    
bílá 1 711 825    

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- spojovací 
kus   90°  model  4965.14, 4966.14, 
  Advantix  Vario- ukončovací 
kus   model  4966.16

 model  4965.51

provedení balení artikl    
mat 1 711 788    
lesk 1 711 757    

černá 1 711 771    
bílá 1 711 764    

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
 - pro následující produkty a  použití: 
obklad z  přírodního kamene 
 20-33  mm  (obklad + lepidlo)

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- sada 
 příslušenství  model  4965.50, 
  Advantix  Vario- set můstkového 
roštu  model  4965.60, 4965.61, 
4965.62, 4965.63

 model  4965.40

balení artikl    
 1 711 894    
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X1

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
 - pro následující produkty a  použití: 
obklad z  přírodního kamene 
 20-33  mm  (obklad + lepidlo)

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- sada 
 příslušenství  model  4965.51

 model  4965.44

balení artikl    
 1 711 900    

  Advantix  Vario- čisticí pomůcka
 - pro následující produkty a  použití: 
čisticí sací zvon

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso  pro  sprchový žlábek 
  Advantix  Vario  model  4965.10, 
4966.10

 model  4965.91

balení artikl    
 1 689 711    

 Advantix- nářadí
 - pro následující produkty a  použití: 
vyjmutí všech  Advantix-roštů

 model  4965.90

balení artikl    
 1 689 704    

Odhrotovač
 model  2043

balení artikl    
 1 151 874    




