
Odtoky pro  koupací a  sprchové vany

Odvodňovací technika 
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Přítoky, odtoky a  přepady podle DIN   EN  274, pro  vany 
a  sprchové vaničky. Mechanické a  elektronické varianty 
vybavení, designové varianty a   příslušenství. 
 
Promyšlené technické vybavení budov pro  jednoduchou 
montáž. 
Těleso odtoku a  přepadu z  PP ( polypropylenu) s  nejvhodnějšími 
vlastnostmi pro  odpadní vodu z  domácností. 
Oceněné designové varianty pro  individuální ztvárnění koupelny. 
 
Směšovací jednotky   Multiplex  Trio  E 
Elektronické armatury pro  použití s  odtoky a  přepady 
  Multiplex  Trio nebo  Rotaplex  Trio. 
Ovládací prvky pro  přítok vody lze  umístit libovolně. 
Displeje pro  zobrazení důležitých funkcí. 
Funkce WiFi pro  dálkové ovládání pomocí  aplikace. 
Všechny varianty modelů lze  kombinovat s  elektricky 
ovládanými odtokovými ventily  Multiplex a  Rotaplex. 
 
  Multiplex  Trio/ Rotaplex  Trio 
Odtoky a  přepady pro  koupelnové vany, s  přítokem vody 
přepadovým tělesem. 
Pro koupelnové vany s  odtokovým otvorem Ø  52/90  mm. 
Možnost kombinace elektricky ovládaných odtokových ventilů 
s  mísicími jednotkami   Multiplex  Trio  E. 
 
  Multiplex  Trio  F 
Odtoky a  přepady pro  koupelnové vany, s  přítokem vody 
odtokovým tělesem. 
 
 Multiplex/Rotaplex 
Odtoky a  přepady pro  koupelnové vany s  odtokovým otvorem 
Ø  52/90  mm. 
 
 Tempoplex 
Odtoky pro  ploché sprchové vaničky s  odtokovým otvorem 
Ø  90  mm. 
Ploché varianty modelů pro  rekonstrukce. 
  Tempoplex  Plus pro  sprchy wellness s  mimořádně velkým 
odtokovým výkonem.
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
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OBSAH

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.

Nezávazná cenová doporučení:
Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům. 
Každý velkoobchod má své vlastní podmínky prodeje  
a systém slev, na který nemáme žádný vliv. Uvedené ceno-
vé kalkulace jsou pouhým odhadem a propočtem možných 
prodejních cen velkoobchodu, které nijak neovlivňujeme. 
Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc 
projektantům odhadovat v jejich plánech náklady spojené 
s použitím systémů od Viega. Aktuální prodejní ceny však 
určuje a vyjednáná velkoobchod se svými zákazníky a mo-
hou se tak od našich odhadů značně lišit. Naše odhady 
cen neobsahují daň z přidané hodnoty.
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PŘEHLED VYBAVOVACÍCH SAD
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1

 Multiplex- odtok/přepad
 Visign  M5
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°, pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps v52 balení artikl RS Kč
6162.45 40/50 560 100–260 180–400 ✓  ✓ 24 101 909  14 2.045,76
6163.45 40/50 725 130–370 180–430  ✓ ✓ 10 138 561  14 2.239,88

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

 MULTIPLEX

 Multiplex- odtok/přepad
 Visign  M5
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, pochromovaný ventil
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
 model  6162

G TD L H sv v52 balení artikl RS Kč
1½ 560 100–260 180–400 ✓ ✓ 24 114 893  14 1.927,27

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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 Multiplex- odtok/přepad
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - součástí výbavy není: otočná rozeta, kuželka ventilu

Vybavení
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6162.1 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 24 103 071  14 1.527,69
6163.1 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 111 069  14 1.720,58
6163.2 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 308 889  14 1.997,88

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

 Multiplex- vybavovací sada
 Visign  M5
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové 
soupravy

Vybavení
otočná rozeta, kuželka ventilu
 model  6162.01

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 10 721 244  14 471,47

ušl. mat/velurchrom 1 735 906  15 2.402,64
barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 1 735 890  15 3.307,18

bílý design 1 735 883  15 1.647,02
speciální barva 1 765 873 1 15 n.d. 
metalická barva 1 765 880 1 15 n.d. 

pozlaceno 1 765 897 1 15 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

 Multiplex- vybavovací sada
 Visign  M3
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/
přepadové soupravy

Vybavení
otočná rozeta, kuželka ventilu
 model  6154.0

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 576 325  14 1.254,17

bílý design 1 735 913  15 3.401,35
speciální barva 1 765 910 1 15 n.d. 
metalická barva 1 765 927 1 15 n.d. 

pozlaceno 1 765 934 1 15 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
 Multiplex- vybavovací sada
 Visign  M9
zvednutí hladiny vody o  5  cm
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy

Vybavení
rozeta na  přepadu, otočná rozeta, upevňovací příruba, kuželka ventilu
Upozornění
Při motáži musí být  vyměněna upevňovací příruba!
 model  6171.0

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 724 597  14 2.277,14
speciální barva 1 765 941 1 14 n.d. 
metalická barva 1 766 450 1 14 n.d. 

pozlaceno 1 766 467 1 14 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

 Multiplex- odtok/přepad
 Visign  M9
zvednutí hladiny vody o  5  cm
 - ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení
rozeta na  přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, 
pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6171.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 724 566  14 4.733,94
6171.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 733 582  14 4.963,93
6171.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 733 599  14 5.292,34

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Rotaplex- odtok/přepad
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka

Vybavení
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H ps av v90 balení artikl RS Kč
6142.32 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 488 659  14 4.840,19
6142.33 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 574 956  14 6.019,96

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

ROTAPLEX

Rotaplex- vybavovací sada
 Visign  R5
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové 
soupravy

Vybavení
otočná rozeta, krytka
 model  6142.01

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 721 558  14 809,04
speciální barva 1 773 397 1 14 n.d. 
metalická barva 1 773 403 1 14 n.d. 

pozlaceno 1 773 410 1 14 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

Rotaplex- vybavovací sada
 Visign  R3
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/
přepadové soupravy

Vybavení
otočná rozeta, krytka
 model  6156.0

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 586 508  14 2.026,40
speciální barva 1 773 427 1 14 n.d. 
metalická barva 1 773 434 1 14 n.d. 

pozlaceno 1 773 441 1 14 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1

  Multiplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  MT5
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso

Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, pochromovaná krycí rozeta, 
přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6161.50 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 1/5 727 734  10 5.465,47
6161.60 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 1 727 741  10 9.339,50
6161.70 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 1 727 758  10 11.030,45

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

  MULTIPLEX  TRIO

  Multiplex  Trio- odtok/přepad
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso
 - součástí výbavy není: otočná rozeta, rozeta na  přepadu, kuželka ventilu

Vybavení
přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6161.52 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 10 725 778  10 4.207,55
6161.62 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 727 970  10 4.812,26
6161.72 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 987  10 6.499,57

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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  Multiplex  Trio- vybavovací sada
 Visign  MT5
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio- odtok/přepad  funkční jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení
otočná rozeta, rozeta na  přepadu, kuželka ventilu
 model  6161.01

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 10 725 785  10 4.743,45

ušl. mat/velurchrom 1 732 486  15 8.173,72
ušlechtilá mosaz 1 732 493  15 11.759,02

barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 1 732 509  15 9.890,82
bílý design 1 725 815  15 8.634,46

speciální barva 1 766 474 1 15 n.d. 
metalická barva 1 766 481 1 15 n.d. 

pozlaceno 1 766 498 1 15 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

  Multiplex  Trio- vybavovací sada
 Visign  MT3
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio- odtok/přepad  funkční jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení
otočná rozeta, rozeta na  přepadu, kuželka ventilu
 model  6161.13

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 725 792  10 4.980,14

bílý design 1 725 822  15 8.622,71
speciální barva 1 766 504 1 10 n.d. 
metalická barva 1 766 511 1 10 n.d. 

pozlaceno 1 766 528 1 10 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

  Multiplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  MT3
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso

Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, pochromovaná krycí rozeta, 
přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6161.51 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 727 703  10 10.066,19
6161.61 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 727 710  10 10.670,87
6161.71 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 727  10 12.115,66

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
  Multiplex  Trio- vybavovací sada
 Visign  MT9
zvednutí hladiny vody o  5  cm
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio- odtok/přepad  funkční jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení
rozeta na  přepadu, otočná rozeta, upevňovací příruba, kuželka ventilu
Upozornění
Při motáži musí být  vyměněna upevňovací příruba!
 model  6170.0

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 724 580  10 6.876,83
speciální barva 1 766 535 1 10 n.d. 
metalická barva 1 766 542 1 10 n.d. 

pozlaceno 1 766 559 1 10 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

  Multiplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  MT9
zvednutí hladiny vody o  5  cm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso
 - ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení
rozeta na  přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, 
pochromovaný ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!

model DN TD L H sv ps av v52 provedení balení artikl RS Kč
6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ pochromováno 5 723 347  10 10.870,80

6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ barva ušlechtilé 
oceli/kartáčovaná 5 724 559 1 15 16.474,46

6170.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ pochromováno 10 733 605  10 11.439,48
6170.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ pochromováno 1 733 612  10 12.790,49

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není možný!

H balení artikl RS Kč
20 1 122 201  10 220,91

H =  výška

 Multiplex- prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
prodloužení odtoku u  van 
se  silnějším dnem

 model  6161.7
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  Multiplex  Trio  F- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 
33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody 
 přes  odtokové těleso

Vybavení
otočná rozeta  Visign  M5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°, podomítkový trubkový přerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovací zařízení DB  s 
rozetou RU2
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H sv ps av v52 balení artikl RS Kč
6145.4 40/50 560 100–260 180–350 ✓   ✓ 1 672 027  10 15.280,33
6145.5 40/50 725 130–370 180–370  ✓  ✓ 1 675 462  10 15.486,73
6145.6 40/50 1070 130–680 180–430   ✓ ✓ 1 675 479  10 16.982,16

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

  Multiplex  Trio  F- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  odtokové těleso

Vybavení
otočná rozeta  Visign  M5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,60 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6145.51

DN TD ps v52 balení artikl RS Kč
40/50 725 ✓ ✓ 1 675 486  10 11.677,50

TD =  táhlo-délka
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1

 Rotaplex  Trio- odtok/přepad
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso
 - součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka, rozeta na  přepadu

Vybavení
přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H ps av v90 balení artikl RS Kč
6141.62 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 949  10 8.183,31
6141.72 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 956  10 9.186,31

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

 ROTAPLEX  TRIO

 Rotaplex  Trio- vybavovací sada
 Visign  RT5
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy

Vybavení
otočná rozeta, rozeta na  přepadu, krytka
 model  6141.01

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 732 530  10 4.306,24

barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 1 732 547  15 11.879,49
bílý design 1 732 523  15 8.837,09

speciální barva 1 773 113 1 15 n.d. 
metalická barva 1 773 120 1 15 n.d. 

pozlaceno 1 773 137 1 15 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

 Rotaplex  Trio- vybavovací sada
 Visign  RT3
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy

Vybavení
otočná rozeta, rozeta na  přepadu, krytka
 model  6141.02

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 734 107  10 4.306,24
speciální barva 1 773 144 1 15 n.d. 
metalická barva 1 775 056 1 15 n.d. 

pozlaceno 1 775 063 1 15 n.d. 
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!
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 Rotaplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  RT5
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso

Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaný přítokový kryt, pochromovaná krytka, přítoková 
příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H ps av v90 balení artikl RS Kč
6141.60 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 680  10 12.926,73
6141.70 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 697  10 13.666,40

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

 Rotaplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  RT3
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso

Vybavení
pochromovaná otočná rozeta, pochromovaný přítokový kryt, pochromovaná krytka, přítoková 
příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model DN TD L H ps av v90 balení artikl RS Kč
6141.61 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 1 727 666  10 13.448,14
6141.71 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 673  10 14.389,58

TD =  táhlo-délka
L =  délka
H =  výška
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
av =  vany s  atypickou délkou
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
 Rotaplex  Trio  F- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 
33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody 
 přes  odtokové těleso

Vybavení
otočná rozeta  Visign  R5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°, podomítkový trubkový přerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovací zařízení DB  s 
rozetou RU2
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,00 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost údajům o  použití jednotlivých typů van!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6145.1

DN TD v90 balení artikl RS Kč
40/50 725 ✓ 1 651 411  10 17.670,15

TD =  táhlo-délka
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

 Rotaplex  Trio  F- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 
33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody 
 přes  odtokové těleso

Vybavení
otočná rozeta  Visign  R5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,60 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost údajům o  použití jednotlivých typů van!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6145.2

DN TD v90 balení artikl RS Kč
40/50 725 ✓ 1 663 568  10 13.498,85

TD =  táhlo-délka
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

H balení artikl RS Kč
22 1 583 668  10 315,59

H =  výška

Rotaplex- prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
prodloužení odtoku u  van 
se  silnějším dnem

 - nelze použít pro:  Rotaplex  Trio  F- 
odtok/přepad  model  6145.1

 model  6141.7
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  Multiplex  Trio  E- armatura
elektronická mísicí jednotka
 - pro následující produkty a  použití: naplnění koupací vany (řízeno 
elektronicky), ve  spojení s    Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio nebo  Rotaplex  Trio  F  (volitelné elektrické řízení)

 - možnost dodatečně objednat   Multiplex  Trio  E- Modul WiFi 
 model  6146.224

 - elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy Viega, ovladatelné 
na  dálku pomocí mobilních přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo 
nebo  přes  internet s  WiFi modulem   Multiplex  Trio  E

Vybavení
pochromovaný ovládací prvek, paměťová funkce pro  teplotu, množství přítokové vody a  výšku 
naplnění, 3 personalizovaná přednastavení, ruční přepínací funkce vtok vany/ruční sprcha, ruční 
překlenutí uzávěry  38°C, flexibilní připojovací hadice, rohové ventily, síťový zdroj
Technická data
síťové napětí 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
podle DIN   EN  1111
 model  6146

balení artikl RS Kč
 1 662 295  10 58.475,12

  MULTIPLEX  TRIO  E

  Multiplex  Trio  E2- armatura
elektronická mísicí jednotka
 - pro následující produkty a  použití: naplnění koupací vany (řízeno 
elektronicky), ve  spojení s    Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio nebo  Rotaplex  Trio  F  (volitelné elektrické řízení)

 - možnost dodatečně objednat   Multiplex  Trio  E- Modul WiFi 
 model  6146.224

 - elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy Viega, ovladatelné na  dálku pomocí mobilních 
přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo nebo  přes  internet s  WiFi modulem   Multiplex  Trio  E

Vybavení
2 pochromované ovládací prvky, paměťová funkce pro  teplotu, množství přítokové vody a  výšku 
naplnění, 3 personalizovaná přednastavení, ruční přepínací funkce vtok vany/ruční sprcha, ruční 
překlenutí uzávěry  38°C, flexibilní připojovací hadice, rohové ventily, síťový zdroj
Technická data
síťové napětí 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
podle DIN   EN  1111
 model  6146.2

balení artikl RS Kč
 1 682 972  10 69.853,17
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
  Multiplex  Trio  E3- armatura
elektronická mísicí jednotka
 - pro následující produkty a  použití: naplnění koupací vany (řízeno 
elektronicky), ve  spojení s    Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio nebo  Rotaplex  Trio  F  (volitelné elektrické řízení)

 - možnost dodatečně objednat   Multiplex  Trio  E- Modul WiFi 
 model  6146.224

 - elektrické otevírání/zavírání odtokové soupravy Viega, ovladatelné na  dálku pomocí mobilních 
přístrojů (Android, iOS, Windows) přímo nebo  přes  internet s  WiFi modulem   Multiplex  Trio  E

Vybavení
pochromovaný ovládací prvek (zapnuto/vypnuto, nastavení teploty), pochromovaný prvek s  horní 
plochou ze  skla s  displejem zobrazujícím teplotu a  s dotykovou funkcí pro  volbu z  nabídky, 
paměťová funkce pro  teplotu, množství přítokové vody a  výšku naplnění, 3 personalizovaná 
přednastavení, ruční přepínací funkce vtok vany/ruční sprcha, ruční překlenutí uzávěry 40  °C, 
flexibilní připojovací hadice, rohové ventily, síťový zdroj
Technická data
síťové napětí 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
podle DIN   EN  1111
 model  6146.215

balení artikl RS Kč
 1 684 655  10 76.492,19

  Multiplex  Trio  E- Modul WiFi
 - pro následující produkty a  použití: dálkové ovládání   Multiplex  Trio  E  pomocí mobilních přístrojů 
(Android, iOS, Windows) přímo nebo  přes  internet

 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.2, 
  Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

 - ovládání se  provádí  přes  internetový prohlížeč (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox), není 
zapotřebí  aplikace

Upozornění
Provoz s  WiFi-opakovačem je  možný!
 model  6146.224

balení artikl RS Kč
 1 708 870  10 12.785,42

  Multiplex  Trio  E- prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: prodloužení připojovacího kabelu u  pochromovaného 
ovládacího prvku

 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.2, 
  Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

 model  6146.22

Lk balení artikl RS Kč
3000 1 668 297  10 3.439,90

Lk =  délka kabelu
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  Multiplex  Trio  E- prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: prodloužení připojovacího kabelu u  prvku s  displejem
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146.215

 model  6146.222

Lk balení artikl RS Kč
3000 1 685 928  10 1.858,42

Lk =  délka kabelu

  Multiplex  Trio  E- rozšiřovací sada
 - pro následující produkty a  použití: všechny ovládací prvky, pod  omítku, hrázděnou stěnu
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.2, 
  Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

Vybavení
podomítková krabice 68  mm, prázdná trubka 2,5  m, upevňovací set, utěsňovací manžeta, 
pochromovaná krycí rozeta
 model  6146.36

balení artikl RS Kč
 1 671 358  10 4.906,38

  Multiplex  Trio  E- rozšiřovací sada
 - pro následující produkty a  použití: prvek s  displejem, pod  omítku, hrázděnou stěnu
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146.215

Vybavení
podomítková krabice 68  mm, prázdná trubka 2,5  m, upevňovací set, utěsňovací manžeta, 
pochromovaná krycí rozeta
 model  6146.221

balení artikl RS Kč
 1 684 877  10 6.619,01

  Multiplex  Trio- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.2, 
  Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

 - motorově poháněná kuželka ventilu
Vybavení
pochromovaná rozeta na  přepadu, pochromovaná kuželka ventilu, přítoková příruba, zápachový 
uzávěr, odtokový oblouk  45°, elektrické ovládání kuželky ventilu, DC-motor 12 V/0,5 A, on-off 
pulse count, délka impulsu max.  3 sekundy, připojovací kabel 3  m  JST/XHP 5
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6175.1

DN ps v52 balení artikl RS Kč
40/50 ✓ ✓ 1 731 618  10 12.136,37

ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

MOTOREM POHÁNĚNÉ SOUPRAVY S  PLNĚNÍM  PŘES  PŘEPADOVÉ TĚLESO
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Odtoky pro koupací a sprchové vany  V1
 Rotaplex  Trio- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- armatura  elektronická mísicí jednotka 
 model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.2, 
  Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

 - motorově poháněná kuželka ventilu
Vybavení
pochromovaná rozeta na  přepadu, pochromovaná krytka, přítoková příruba, zápachový uzávěr, 
odtokový oblouk  45°, elektrické ovládání kuželky ventilu, DC-motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, 
délka impulsu max.  3 sekundy, připojovací kabel 3  m  JST/XHP 5
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6175.2

DN ps v90 balení artikl RS Kč
40/50 ✓ ✓ 1 731 625  10 14.733,24

ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v90 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  90

Prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: síťový zdroj a  ovládání nebo Reed-kontakt a  ovládání, odtok/
přepad s  elektrickým pohonem

 - náhradní díl  k produktům: pisoárová přestavovací sada  model  8121.020
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  F- odtok/přepad  model  6148.1, ovládání 
pisoáru  model  8121.21, síťový zdroj  model  8350.11, 8350.12, programovací set   model  8350.26, 
sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11

 model  8352.690

Lk balení artikl RS Kč
2000 1 628 505  65 848,56

Lk =  délka kabelu

  Multiplex  Trio  F- odtok/přepad
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody 
 přes  odtokové těleso

 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  E- 
armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146, 
  Multiplex  Trio  E2- armatura  elektronická mísicí 
jednotka  model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatura  elektronická mísicí jednotka  model  6146.215

 - motorově poháněná kuželka ventilu
Vybavení
pochromovaná rozeta na  přepadu, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, 
odtokový oblouk  45°, podomítkový trubkový přerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovací 
zařízení DB  s rozetou RU2, elektrické ovládání kuželky ventilu, DC-motor 12 V/0,5 A, on-off pulse 
count, délka impulsu max.  3 sekundy, připojovací kabel 3  m  JST/XHP 5
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornění
Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k  použití!
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6148.1

DN ps v52 balení artikl RS Kč
40/50 ✓ ✓ 1 675 493  10 22.504,08

ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

MOTOREM POHÁNĚNÉ SOUPRAVY S  PLNĚNÍM  PŘES  ODTOKOVÉ TĚLESO
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Prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: síťový zdroj a  ovládání nebo Reed-kontakt a  ovládání, odtok/
přepad s  elektrickým pohonem

 - náhradní díl  k produktům: pisoárová přestavovací sada  model  8121.020
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  F- odtok/přepad  model  6148.1, ovládání 
pisoáru  model  8121.21, síťový zdroj  model  8350.11, 8350.12, programovací set   model  8350.26, 
sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11

 model  8352.690

Lk balení artikl RS Kč
2000 1 628 505  65 848,56

Lk =  délka kabelu

G balení artikl RS Kč
¾ 5 274 528  10 3.805,62

Podomítkový trubkový přerušovač
 - pro následující produkty a  použití: 
  Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio

 - součástí výbavy není: rozeta
Vybavení
podomítkový trubkový přerušovač 
DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovací 
zařízení DB
s DVGW-reg. č.
 model  6161.81

TRUBKOVÉ PŘERUŠOVAČE

d G balení artikl RS Kč
16 ½ 1 273 583  10 6.228,03

Připojovací sada
podomítkový trubkový přerušovač
 - pro následující produkty a  použití: 
  Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio

 - součástí výbavy není: rozeta
Vybavení
podomítkový trubkový přerušovač 
DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovací 
zařízení DB,  Sanfix-trubka 3,5  m
s DVGW-reg. č.
 model  6161.86

provedení balení artikl RS Kč
 pochromováno 5 490 690  10 365,74

nové bílý design 1 800 369  15 1.130,13

Rozeta
 Visign  RU2
 - pro použití s  následujícími 
produkty: podomítkový trubkový 
přerušovač  model  6161.81, 
připojovací sada  podomítkový 
trubkový přerušovač 
 model  6161.86

 model  6161.89

Rozeta
 Visign  RU1
 - pro použití s  následujícími produkty: podomítkový trubkový přerušovač  model  6161.81, 
připojovací sada  podomítkový trubkový přerušovač  model  6161.86

 model  6161.80

provedení balení artikl RS Kč
ušl. mat/velurchrom 1 273 514* 15 1.375,17

ušlechtilá mosaz 1 273 552* 15 2.507,56
barva ušlechtilé oceli 1 450 168* 15 1.544,04

* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 
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d G balení artikl RS Kč
16 ½ 5 106 010  10 2.306,58

Připojovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 
přítok vody,   Multiplex  Trio, 
  Multiplex  Trio  F,  Rotaplex  Trio, 
 Rotaplex  Trio  F

Vybavení
 Sanfix-trubka 1,5  m
 model  6161.9

Simplex- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
Vybavení
flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, 
zápachový uzávěr, nerezový ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6168

DN TD sv v52 balení artikl RS Kč
40 560 ✓ ✓ 15 106 447  14 806,55

TD =  táhlo-délka
sv =  standardní vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

SIMPLEX

Simplex- odtok/přepad
Vybavení
flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, plochý 
zápachový uzávěr, nerezový ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6168.7

DN TD sv v52 balení artikl RS Kč
40 560 ✓ ✓ 25 650 674  14 1.435,72

TD =  táhlo-délka
sv =  standardní vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Simplex- odtok/přepad
ploché provedení; potřeba místa za  vanou pouze 33  mm
Vybavení
flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, 
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, nerezový ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s

model DN TD sv ps v52 balení artikl RS Kč
6168.45 40/50 560 ✓  ✓ 25 285 357  14 819,37
6168.46 40/50 725  ✓ ✓ 25 595 678  14 1.545,35

TD =  táhlo-délka
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 50 215 392  10 304,20

Kuželka ventilu
 - pro následující produkty a  použití: 
 Multiplex,   Multiplex  Trio, Simplex

 - obr. 5
 model   6168-035

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 657 406  10 463,53

Simplex- rozeta
 - pro následující produkty a  použití: 
konstrukční řada od  2009

 - obr. 3
 model  6168.02

 Simplex  Trio- odtok/přepad
 Visign  MT5
 - pro následující produkty a  použití: přítok vody  přes  přepadové těleso

Vybavení
flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, 
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, nerezový ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,60 l/s

model DN TD sv ps v52 balení artikl RS Kč
6166.41 40/50 560 ✓  ✓ 10 728 007  10 7.060,85
6166.42 40/50 725  ✓ ✓ 10 728 014  10 7.538,79

TD =  táhlo-délka
sv =  standardní vany
ps =  přípoj ve  středu koupací vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

 SIMPLEX  TRIO
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Citaplex- odtok/přepad
Vybavení
rozeta z  ušlechtilé oceli, zátka ventilu, zápachový uzávěr
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,94 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6176.45

DN sv O45 v52 balení artikl RS Kč
40/50 ✓ ✓ ✓ 25 101 947  90 667,66

sv =  standardní vany
O45 =  odtokový oblouk  45°
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

CITAPLEX

Citaplex- odtok/přepad
Vybavení
rozeta z  ušlechtilé oceli, zátka ventilu, zápachový uzávěr, nerezový ventil
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,94 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6178

DN sv v52 balení artikl RS Kč
40 ✓ ✓ 25 354 916  90 296,07

sv =  standardní vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Odtok/přepad
Vybavení
technika klick-uzávěru, rozeta na  přepadu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon přepadu pro  výšku vodní hladiny 60  mm  ke středu přepadového otvoru 0,60 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6177.45

DN sv v52 balení artikl RS Kč
40/50 ✓ ✓ 24 572 853  14 2.294,08

sv =  standardní vany
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

ODTOKY A  PŘEPADY

Odtok/přepad
Vybavení
flexibilní přepadová trubka, rozeta z  ušlechtilé oceli, zátka ventilu, zápachový uzávěr
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm

model DN sv O45 DN40 v52 balení artikl RS Kč
6387.35 40/50 ✓ ✓  ✓ 25 311 537  90 312,33
6387.38 40 ✓  ✓ ✓ 25 132 880  90 296,91

sv =  standardní vany
O45 =  odtokový oblouk  45°
DN40 =  odbočka DN40
v52 =  pro  koupací vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

Ø DN s90 balení artikl RS Kč
120 40/50 ✓ 10 364 786  90 744,63

s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90

 Tempoplex- odtok
Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, 
odtokový oblouk  45°, pochromo-
vaná krytka
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 
 15  mm  0,45 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6956EX

 TEMPOPLEX
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Ø provedení balení artikl RS Kč
120 pochromováno 5 192 730  90 876,67

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: 
 Tempoplex

 model  6956.0

 Tempoplex- odtok
Vybavení
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny  15  mm  0,64 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6961

Ø H DN s90 balení artikl RS Kč
115 80 40/50 ✓ 1/10 575 601  90 2.020,63

H =  výška
s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90

 Tempoplex- odtok
BH  60  mm
Vybavení
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 30  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny  15  mm  0,55 l/s
 model  6963

Ø H DN s90 balení artikl RS Kč
115 60 40/50 ✓ 1/10 634 100  90 1.749,40

H =  výška
s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90

 Tempoplex- odtok
Vybavení
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový uzávěr, svislá odtoková trubka, minimální vrtaný 
otvor Ø  180  mm
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny  15  mm  0,64 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6962

Ø H DN s90 balení artikl RS Kč
115 80 40/50 ✓ 1 576 455  90 2.248,66

H =  výška
s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90
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  Tempoplex  Plus- odtok
vysoký odtokový výkon
Vybavení
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový uzávěr, vodorovná odtoková trubka s  nastavitelným 
kulovým kloubem
Technická data
výška vodní uzávěry 60  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny  15  mm  0,85 l/s
odtokový výkon dle  DIN   EN  274
 model  6960

DN Ø H s90 balení artikl RS Kč
50 115 90 ✓ 1 578 916  90 2.352,73

H =  výška
s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90

  TEMPOPLEX  PLUS

DN balení artikl RS Kč
50 1 680 626  90 157,60

Odtokový oblouk  45°
 - lepitelný

 model  4973.98

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka,  Tempoplex, 
  Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm

 model  6964.0

Ø s90 provedení balení artikl RS Kč
115 ✓ pochromováno 5 649 982  90 808,93
115 ✓ speciální barva 1 775 070 1 90 n.d. 
115 ✓ metalická barva 1 775 087 1 90 n.d. 
115 ✓ pozlaceno 1 775 094 1 90 n.d. 

s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus,  Tempoplex 
60  mm

 model  6960.0

Ø s90 provedení balení artikl RS Kč
112 ✓ pochromováno 1 560 003 1 90 2.856,30
112 ✓ ušl. mat/velurchrom 1 560 812  15 2.504,24
112 ✓ ušlechtilá mosaz 1 560 829* 15 12.069,53
112 ✓ barva ušlechtilé oceli/kartáčovaná 1 560 843  15 2.564,54
112 ✓ bílý design 1 560 805  15 1.763,59

s90 =  pro  ploché sprchové vany s  odtokovým otvorem Ø  90
1) krytka z  mosazi
* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

balení artikl RS Kč
 1 582 951  90 249,67

Vložka se  sítkem
 - pro následující produkty a  použití: 
 Tempoplex,   Tempoplex  Plus, 
 Tempoplex 60  mm, konstrukční 
řada od  2006

 - nelze použít pro:  Tempoplex- odtok 
 model  6956EX

 model  6961.96
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balení artikl RS Kč
 1 789 305  90 182,71

Sada pojistných šroubů
 - pro následující produkty a  použití: 
 Tempoplex, Domoplex

 - zabezpečená proti vandalům
Vybavení
pojistné šrouby M5x30x9  mm
Upozornění
Bezpečnostní šrouby nejsou 
po  zašroubování znovu uvolnitelné!
 model  6161.65

Domoplex- odtok
Vybavení
pochromovaná krytka, vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,73 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274

model Ø H DN s52 s65 balení artikl RS Kč
6928 75 80 40/50 ✓  10 126 582  90 797,33
6929 90 80 40/50  ✓ 10 208 615  90 1.017,92

H =  výška
s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
s65 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  65

DOMOPLEX

Domoplex- odtok
Vybavení
vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, krytka
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,73 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6928EX

Ø DN s52 provedení balení artikl RS Kč
75 40/50 ✓ pochromováno 10 364 755  90 544,07

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka, Domoplex

model Ø s52 s65 provedení balení artikl RS Kč
6930.0 75 ✓  pochromováno 10 649 968  90 265,18
6930.0 75 ✓  speciální barva 1 775 100 1 90 n.d. 
6930.0 75 ✓  metalická barva 1 775 117 1 90 n.d. 
6930.0 75 ✓  pozlaceno 1 775 124 1 90 n.d. 
6931.0 90  ✓ pochromováno 1/10 649 975  90 352,25
6931.0 90  ✓ speciální barva 1 775 131 1 90 n.d. 

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
s65 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  65
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr není možný!
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model Ø s52 s65 provedení balení artikl RS Kč
6931.0 90  ✓ metalická barva 1 775 148 1 90 n.d. 
6931.0 90  ✓ pozlaceno 1 775 155 1 90 n.d. 

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
s65 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  65
1) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr není možný!

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka, Domoplex

Krytka
 - pro následující produkty a  použití: funkční jednotka, Domoplex

 model  6928.0

Ø s52 provedení balení artikl RS Kč
75 ✓ bílý design 1 140 342  15 938,52

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

Domoplex- přepadová trubka
 model  6928.5

s52 provedení balení artikl RS Kč
✓ pochromováno 1 446 642  90 474,14

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

balení artikl RS Kč
 1 789 305  90 182,71

Sada pojistných šroubů
 - pro následující produkty a  použití: 
 Tempoplex, Domoplex

 - zabezpečená proti vandalům
Vybavení
pojistné šrouby M5x30x9  mm
Upozornění
Bezpečnostní šrouby nejsou 
po  zašroubování znovu uvolnitelné!
 model  6161.65

Duoplex- odtok
Vybavení
vyjímatelná pochromovaná přepadová trubka s  krytkou, vyjímatelný zápachový uzávěr, odtokový 
oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,65 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6934

Ø SV DN s52 balení artikl RS Kč
75 90 40/50 ✓ 1 327 460  90 1.050,82

SV =  stav vody
s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

DUOPLEX
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Ø s52 chr balení artikl RS Kč
75 ✓ ✓ 1 334 390  90 445,10

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
chr =  pochromováno

Duoplex- přepadová trubka 
s  krycím víkem
 - pro následující produkty a  použití: 
odtok

 model  6934.0

Varioplex- odtok
 - pro následující produkty a  použití: sprchová vana

Vybavení
technika klick-uzávěru, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,53 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6977

DN provedení balení artikl RS Kč
40/50 pochromováno 1 572 860  10 1.186,69

VARIOPLEX

Varioplex- odtok
Vybavení
přepadová trubka z  pochromované mosazi, zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,53 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6931.45

Ø SV DN s52 balení artikl RS Kč
70 120 40/50 ✓ 10 101 220  90 710,24

SV =  stav vody
s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

Odtok
Vybavení
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, vrchní díl  ventilu z  nerezu
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,6 l/s
 model  6821.45

Ø G DN s52 balení artikl RS Kč
70 1½ 40/50 ✓ 25 312 121  90 287,42

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52
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Odtok
Vybavení
zápachový uzávěr, odtokový oblouk  45°, vrchní díl  ventilu z  nerezu, zátka ventilu
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,55 l/s
 model  6822.45

Ø G DN s52 balení artikl RS Kč
70 1½ 40/50 ✓ 25 312 138  90 287,42

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

G Ø DVV balení artikl RS Kč
2 80 70 1 152 802  10 2.959,25

1½ 70 40 1 129 804  10 1.364,20

DVV =  délka vřetenového ventilu

Spodní díl  ventilu
 - pro následující produkty a  použití: 
přepadová trubka s  mosazným 
kónusem

 - pochromovaná mosaz
 model   3932-667

VENTILY PŘEPADOVÝCH TRUBEK

pro G SV balení artikl RS Kč
1¼ 120 1 132 682  10 688,02
1¼ 140 1 159 108  10 735,08
1¼ 175 1 147 082  10 814,75
1¼ 250 1 108 861  10 992,19

SV =  stav vody

Přepadová trubka
 - pochromovaná mosaz

Vybavení
plastový kónus
 model  44. 1-603

pro G SV balení artikl RS Kč
1½ 120 5 123 864  10 344,03
1½ 140 1 142 193  10 344,03
1½ 175 1 145 484  10 778,55
1½ 200 1 140 045  10 1.013,90
1½ 225 1 148 263  10 1.086,31
1½ 250 1 124 915  10 1.155,12
1½ 275 1 240 554  10 1.325,28
1½ 300 1 208 622  10 1.499,09
1½ 325 1 237 363  10 1.669,27
1½ 350 1 175 108  10 1.843,09

SV =  stav vody

Přepadová trubka
 - pochromovaná mosaz

Vybavení
pryžový kónus
 model  45. 1-603

G Ø DVV balení artikl RS Kč
1¼ 60 70 1 109 844  10 735,08
1¼ 70 40 1 132 095  10 481,60
1½ 70 40 1 116 910  10 546,80
1½ 70 70 1 126 605  10 821,98

DVV =  délka vřetenového ventilu

Spodní díl  ventilu
 - pro následující produkty a  použití: 
ventil přepadové trubky 
s  pryžovým nebo plastovým 
kónusem

 - pochromovaná mosaz
 model   45-667

Vřetenový ventil
 - mosaz

Vybavení
sítko
 model  6912

G Ø DVV provedení balení artikl RS Kč
1½ 70 60 pochromováno 1 128 944  10 1.079,07

DVV =  délka vřetenového ventilu

VŘETENOVÉ VENTILY, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY
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Odtok
Vybavení
zápachový uzávěr, vrchní díl  ventilu z  nerezu, zátka ventilu
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 120  mm  0,55 l/s
 model  6887.19

Ø G DN s52 balení artikl RS Kč
70 1½ 40 ✓ 25 294 717  90 272,02

s52 =  pro  sprchovou vanu s  odtokovým otvorem Ø  52

G DN balení artikl RS Kč
1½ 40/50 25 106 263  90 276,76

Zápachový uzávěr
Vybavení
odtokový oblouk  45°
kontrola jakosti podle DIN   EN  274
 model  6887.45

DN balení artikl RS Kč
40/50 1 794 521  90 419,88

Odtoková trubka
 - pro následující produkty a  použití: 
odtok napojený na  odpadní 
systém

 - nelze lepit
 model  4981.86nové 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

d s balení artikl RS Kč
16 2 10 356 682  77 152,91

s =  síla stěny

Šroubení se  svěrným kroužkem
 - pro následující produkty a  použití: 
trubky jiných výrobců

 - nelze použít pro: 
  Sanfix  Fosta-trubka

 - mosaz
 - zástrčné sedlo Viega

Vybavení
poniklovaná převlečná matka
 model  1019

d G balení artikl RS Kč
12 ¾ 10 112 608  78 62,06
15 ¾ 10 105 358  78 62,09

Připojovací  šroubení
 - pro následující produkty a  použití: 
měděná trubka, ocelová trubka

 - poniklovaná mosaz
 - zástrčné sedlo Viega

 model  94385.1

d G balení artikl RS Kč
16 ¾ 5 608 316  64 148,34
20 ¾ 5 608 330  64 177,50

 Pexfit  Pro- připojovací  šroubení
s   SC-Contur
 - pro následující produkty a  použití: 
 Pexfit  Pro  Fosta-trubka, 
 Pexfit  Pro  Plus-trubka, zástrčné 
sedlo Viega

 - červený bronz
 - lisovací přípoj, G-závit

 model  4722P

R Ø L balení artikl RS Kč
¾ 19 550 1 750 657  10 1.005,89

L =  délka

Připojovací hadice
 - pro následující produkty a  použití: 
  Multiplex  Trio,  Rotaplex  Trio

 model  6149.95
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balení artikl RS Kč
 1 119 188  10 481,60

T-kus
 - pro následující produkty a  použití: 
vertikální přípoj odkapávající vody 
přepadové trubky  Multiplex, 
  Multiplex  Trio, Citaplex, Rotaplex, 
 Rotaplex  Trio

 - plast
 model  6895

balení artikl RS Kč
 1 754 785  10 585,14

T-kus
 - pro následující produkty a  použití: 
horizontální přípoj odkapávající 
vody přepadové trubky  Multiplex, 
  Multiplex  Trio, Citaplex, Rotaplex, 
 Rotaplex  Trio

 - plast
 model  6995.1

G DN L balení artikl RS Kč
1½ 40 270 10 106 966  60 94,13

L =  délka

Odtokový oblouk  90°
 - plast

Vybavení
těsnění
 model   791-880

G DN L balení artikl RS Kč
1¼ 34 200 1 121 631  60 98,36
1½ 40 120 10 107 840  10 101,42
1½ 50 120 10 108 731  10 101,42

L =  délka

Nastavitelná trubka
odtoková trubka
 - plast

Vybavení
těsnění
 model  6892

DN1 DN2 L balení artikl RS Kč
50 50/40 250 10 460 761  60 461,03
50 50/40 500 10 460 778  60 593,18
50 50/40 750 10 460 785  60 725,35
50 50/40 1000 10 674 465  60 842,71

L =  délka

Odtoková trubka
 - plast
 - flexibilní

Vybavení
těsnění
 model  3892
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POKYNY K  POUŽITÍ
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