
Podlahové odtoky  Advantix  systémová 
míra 145

Odvodňovací technika 
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Podlahové odtoky  Advantix se  systémovou mírou 145

Podlahové odtoky  Advantix jsou určeny pro  průtok velkých 
množství odpadních vod, např. v  nemocnicích, tělocvičnách 
nebo sprchách u  bazénů. 
 
Technická data

 ■  systémová míra 145  mm
 ■ odtokový výkon max.  1,7 l/s
 ■ jmenovitý průměr DN50, DN70 a  DN100
 ■ přítok DN40
 ■ rozměr roštu 143x143  mm
 ■ rošty z  nerezu, materiál 1.4301 nebo 1.4404
 ■ utěsňovací příruba (Ø  360  mm) k  upevnění izolační pásky
 ■ vyjímatelný zápachový uzávěr
 ■ utěsňovací příruba s  obrubou pro  bezpečné upevnění 
spojené izolace

 
Podlahové odtoky  Advantix 
Koupelnové odtoky  Advantix nabízejí vše, co  odpovídá 
současnému stavu odvodňovací techniky:

 ■ přezkoušeno podle DIN   EN  1253, kontrola jakosti
 ■ pro životní prostředí přijatelný PP  (polypropylen) a  vysoce 
hodnotná ušlechtilá ocel

 ■ uvedené odtokové výkony odpovídají výšce hladiny 
10/20  mm  nad roštem (podle DIN   EN  1253)

 
Oblasti použití

 ■ ochrana proti požáru a  protihluková ochrana
 ■ standardní izolace
 ■ spojené izolace
 ■ design a  ztvárnění koupelen

 
Důležité pro  plánování a  volbu:

 ■ potřebný odtokový výkon
 ■ provedení odtokového hrdla – kolmý/vodorovný odtok
 ■ dispoziční výška pro  zabudování v  konstrukci podlahy
 ■ volba izolačního systému – standardní/spojené izolace
 ■ rozměr a  provedení roštu – 143  mm, materiál, design (rošt 
s  rámem 153  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

 
Stavebnicový systém a  systémové míry 
Aby mohla být  nabídnuta bezpečná řešení pro  jednotlivé 
 aplikace, vyvinula Viega jednoduchý uživatelský stavebnicový 
systém. V  rámci stejných rozměrů mohou být  navzájem 
kombinovány odtoková tělesa, izolační  příslušenství, nástavce 
a  rošty.
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3

Spojené izolace
Vestavná výška od  85  mm 814

Konvenční utěsnění
Vestavná výška od  0  mm 816
Protipožární ochrana R120 816
Příslušenství k  R120 pro  vytvoření spojené izolace 817
Vestavná výška od  90  mm 818
Vestavná výška od  120  mm 818
Sklepní odtoky, vestavná výška od  155  mm 819
Příslušenství 820

Vybavení
Nástavce, nástavce s  rámem 823
Nerezové rošty 825
Visign-rošty 826
Příslušenství 827

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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  Advantix  Top- podlahový odtok
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - nelze použít pro:  Advantix- nástavbový prvek  model  4994
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací příruba, zvukově izolační výztuž, stavební ochrana, vodní uzávěra nastavitelná 
v  rozmezí 35–50  mm  a v  provedení bezpečném proti zpětnému vzdutí, možnost čištění přípojného 
potrubí, otočný a  výškově nastavitelný nástavec 150 x  150  mm, rošt z  ušlechtilé oceli 1.4301, 
vyjímatelný zápachový uzávěr, izolační manžeta Schlüter-KERDI
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,85–1,15 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,9–1,2 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 podle DIN   EN  1253
 model  4914.21

DN BH VO balení artikl RS Kč
50 85–120 ✓ 1 669 263 1 72 4.827,68
50 85–120 ✓ 1 669 270 2 72 6.652,63

BH =  stavební výška
VO =  vodorovný odtok
1) nástavec s  rámem z  plastu
2) nástavec s  rámem z  ušlechtilé oceli 1.4404

SPOJENÉ IZOLACE
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  85  MM
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3
  Advantix  Top- koupelnový/podlahový odtok
základní těleso
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - nelze použít pro:  Advantix- nástavbový prvek  model  4994
 -  systémová míra 100,  systémová míra 145
 - součástí výbavy není: nástavec

Vybavení
zásuvný adaptér pro  použití nástavce 100 nebo 145  mm, utěsňovací příruba, zvukově izolační 
výztuž, stavební ochrana, vodní uzávěra nastavitelná v  rozmezí 35–50  mm  a v  provedení 
bezpečném proti zpětnému vzdutí, možnost čištění přípojného potrubí, vyjímatelný zápachový 
uzávěr, izolační manžeta Schlüter-KERDI
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,75–1,15 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,8–1,2 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 podle DIN   EN  1253
 model  4914.2

DN BH VO balení artikl RS Kč
50 85–120 ✓ 1 669 232  72 3.609,88

BH =  stavební výška
VO =  vodorovný odtok
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 Advantix- podlahový odtok
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací příruba, otočný a  výškově nastavitelný nástavec 150 x  150  mm, zátka, rám  z  plastu, 
rošt z  ušlechtilé oceli 1.4301, vyjímatelný zápachový uzávěr
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4951.1

DN d H1 H2 OV 10 [l/s] OV 20 [l/s] SO balení artikl RS Kč
50 50 160 50 0,65 1,5 ✓ 1 557 188  72 1.775,17
70 75 175 65 0,7 1,6 ✓ 1 557 195  72 1.775,17

70/100  190 85 0,9 1,4 ✓ 1 557 201  72 1.775,17

H1 =  výška
H2 =  výška
OV 10 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm
OV 20 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm
SO =  svislý odtok

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  0  MM

 Advantix- podlahový odtok
R 120
základní těleso
 - pro následující produkty a  použití: zabudování do  stropů s  odolnosti proti požáru REI30-REI120 
s  tloušťkou od  min. 150  mm

 -  systémová míra 145
 - součástí výbavy není: nástavec

Vybavení
utěsňovací příruba, vyjímatelný zápachový uzávěr, zátka
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
s všeobecným stavebně technickým schválením, DIBt-schválením Z-19. 17-1770
 model  4951.20

DN OV 10 [l/s] OV 20 [l/s] SO balení artikl RS Kč
50 0,65 1,5 ✓ 1 491 659  72 7.748,65
70 0,7 1,6 ✓ 1 491 666  72 7.748,65

OV 10 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm
OV 20 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm
SO =  svislý odtok

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA R120
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3
 Advantix- potrubní průchodka
protipožární ochrana R120
 - pro následující produkty a  použití: polypropylénová trubka a  připojený voduuzavírající zápachový 
uzávěr

Vybavení
kameninová vlna, spojovací kus
s všeobecným stavebně technickým schválením, DIBt-schválením Z-19. 17-1770
 model  4923.5

DN balení artikl RS Kč
50 1 491 673  72 5.223,95

 Advantix- nástavbový prvek
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - nelze použít pro:   Advantix  Top- koupelnový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podla-
hový odtok  model  4914.21

 - plast
 -  systémová míra 145

Vybavení
stavební ochrana, izolační manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994

SO balení artikl RS Kč
✓ 1 471 064  72 2.533,80

SO =  svislý odtok

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ K  R120 PRO  VYTVOŘENÍ SPOJENÉ IZOLACE
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  Advantix  Top- podlahový odtok
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací příruba, zátka, vodní uzávěra nastavitelná v  rozmezí 35–50  mm  a v  provedení 
bezpečném proti zpětnému vzdutí, možnost čištění přípojného potrubí, otočný a  výškově 
nastavitelný nástavec 150 x  150  mm, rošt z  ušlechtilé oceli 1.4301, vyjímatelný zápachový uzávěr
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,95–1,15 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1–1,2 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4914.11

DN BH VO balení artikl RS Kč
50 90–110 ✓ 1 669 218 1 72 3.090,02
50 90–110 ✓ 1 669 225 2 72 4.913,12

BH =  stavební výška
VO =  vodorovný odtok
1) nástavec s  rámem z  plastu
2) nástavec s  rámem z  ušlechtilé oceli 1.4404

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  90  MM

 Advantix- podlahový odtok
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací příruba, otočný a  výškově nastavitelný nástavec 150 x  150  mm, zátka, rám  z  plastu, 
rošt z  ušlechtilé oceli 1.4301, vyjímatelný zápachový uzávěr
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4955.1

DN OV 10 [l/s] OV 20 [l/s] VO balení artikl RS Kč
70 0,6 1,1 ✓ 1 557 164  72 1.775,17

100 1,2 1,7 ✓ 1 557 171  72 1.775,17

OV 10 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm
OV 20 =  odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm
VO =  vodorovný odtok

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  120  MM
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3

Kellermeister- sklepní odtok
 -  systémová míra 145

Vybavení
postranní odtoková trubka, otočný nástavec 150 x  150  mm, rošt z  šedého plastu, vyjímatelný 
zápachový uzávěr, vložka se  sítkem
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
odtokový výkon (podle DIN   EN  1253) 1,6 l/s
Upozornění
Dodatečná možnost přítoku DN50 nebo DN70 proti odtoku (při  dalším přípoji navíc vyřežeme 
na  označeném místě pilkou jeden otvor a  použijeme připojovací kus)!
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4956

DN balení artikl RS Kč
100 10 106 003  72 773,60

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
SKLEPNÍ ODTOKY, VESTAVNÁ VÝŠKA OD  155  MM

Kellermeister- sklepní odtok
 -  systémová míra 145
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
vodorovná odtoková trubka, otočný nástavec 150 x  150  mm, rošt z  šedého plastu
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
odtokový výkon (podle DIN   EN  1253) 4,5 l/s
Upozornění
Dodatečná možnost přítoku DN50 nebo DN70 proti odtoku (při  dalším přípoji navíc vyřežeme 
na  označeném místě pilkou jeden otvor a  použijeme připojovací kus)!
 model  4956.4

DN balení artikl RS Kč
100 1 148 607  72 985,22

L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 147 495  72 274,51

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

Kellermeister- rošt
 - plast
 -  systémová míra 145

Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model   4956-551

DN balení artikl RS Kč
50 6 130 268  72 492,63
70 6 140 175  72 492,63

Kellermeister- připojovací kus
 - pro použití s  následujícími 
produkty: Kellermeister- sklepní 
odtok  model  4956, 4956.4

 model  4997
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 Advantix- nástavbový prvek
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - nelze použít pro:   Advantix  Top- koupelnový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podla-
hový odtok  model  4914.21

 - plast
 -  systémová míra 145

Vybavení
stavební ochrana, izolační manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994

SO balení artikl RS Kč
✓ 1 471 064  72 2.533,80

SO =  svislý odtok

KONVENČNÍ UTĚSNĚNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Advantix- nástavbový prvek
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) s  těsnicím pásem
 - nelze použít pro:   Advantix  Top- koupelnový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podla-
hový odtok  model  4914.21

 - plast
 -  systémová míra 145

Vybavení
stavební ochrana, excentrický rám  z  ušlechtilé oceli 1.4404 nastavitelný do  stran až  do  15  mm, 
výškové nastavení do  20  mm, izolační manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994.1

balení artikl RS Kč
 1 489 045  72 4.891,31



821

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3
 Advantix- utěsňovací příruba
 - pro následující produkty a  použití: podlahový odtok, spojené izolace (v  obložených sprchách) 
s  těsnicím pásem

 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- nástavbový prvek  model  4996.1
 - polymerový beton
 -  systémová míra 145

Vybavení
stavební ochrana, zalitá potěrová výstužní síť, manžeta ze  skelné tkaniny
 model  4954

balení artikl RS Kč
 1 288 624* 72 7.257,88

* =  dodávka pouze z  doběhu skladových zásob 

SO balení artikl RS Kč
✓ 1 285 128  72 976,10

SO =  svislý odtok

 Advantix- nástavbový prvek
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací příruba, zátka, těsnění 
proti zpětnému vzdutí
 model  4996.1

 Advantix- hlukově izolační prvek
 - pro následující produkty a  použití: koupelnové a  podlahové odtoky  Advantix
 - odolné proti stárnutí a  trvale elastické, dynamická tuhost ≤30 MN/m³

certifikovaná ochrana proti hluku podle DIN  4109: 2016 a  VDI  4100
splňuje CE
 model  4914.90

L B H balení artikl RS Kč
500 350 3 1 790 448  72 250,82
500 350 8 1 791 650  72 519,80

L =  délka
B =  šířka
H =  výška
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balení artikl RS Kč
 6 112 707  72 445,37

 Advantix- tvarovka pro  výškové 
vyrovnání
 - pro následující produkty a  použití: 
výškové vyrovnání 45–100  mm

 -  systémová míra 145
Vybavení
těsnění proti zpětnému vzdutí
 model  4996

 Advantix- sada utěsnění
 - pro následující produkty a  použití: spojení svařováním horkou živicí nebo svařováním 
s  otevřeným ohněm,  Advantix-nástavbový prvek, podlahový odtok

 - ušlechtilá nerezavějící ocel
 -  systémová míra 145

Vybavení
utěsňovací manžeta EPDM 500 x  500  mm, vložka ze  skelného vlákna, živičná spodní vrstva, svěrný 
kroužek
Upozornění
Je nutné dodržovat předpisy výrobce!
Výrobek „PHOENIX“ (Resitrix Classic tloušťka 3,1  mm)!
přezkoušeno podle DIN  7864 a  U.E.A.t.c.-směrnic
 model  4998.3

balení artikl RS Kč
 6 125 530  72 1.854,02

 Advantix- utěsňovací manžeta
 - pro následující produkty a  použití: spojení svařováním horkou živicí nebo svařováním 
s  otevřeným ohněm,  Advantix-nástavbový prvek, koupelnový odtok, odtok pro  balkon/terasu

 - EPDM
 -  systémová míra 100,  systémová míra 145, bez  změkčovadla

Vybavení
vložka ze  skelného vlákna, polymeračně upravená živičná spodní vrstva
Upozornění
Je nutné dodržovat předpisy výrobce!
Výrobek „PHOENIX“ (Resitrix Classic tloušťka 3,1  mm)!
přezkoušeno podle DIN  7864 a  U.E.A.t.c.-směrnic
 model  4948.39

pro odtok Ø L B balení artikl RS Kč
100 500 500 1 588 342  72 807,07
145 500 500 1 588 656  72 807,07

L =  délka
B =  šířka
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3

 Advantix- nástavec
 -  systémová míra 145

Vybavení
rám z  plastu, rošt z  tažené ušlechtilé oceli 1.4301, těsnění proti zpětnému vzdutí
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4922.5

L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 555 498 1 72 1.246,94
150 150 5 1 555 504 2 72 1.381,46

L =  délka
B =  šířka
H =  výška
1) nepřišroubovaný
2) přišroubovaný

VYBAVENÍ
NÁSTAVCE, NÁSTAVCE S  RÁMEM

 Advantix- nástavec
 -  systémová míra 145

Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, rošt z  tažené ušlechtilé oceli 1.4301, těsnění proti zpětnému vzdutí
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4922.6

L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 555 511 1 72 3.164,55
150 150 5 1 555 528 2 72 3.277,26

L =  délka
B =  šířka
H =  výška
1) nepřišroubovaný
2) přišroubovaný

L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 560 775  72 5.471,15

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- nástavec
protiskluzový povrch
 -  systémová míra 145, protiskluzová 
třída R11/B, přišroubovaný

Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, rošt 
z  tažené ušlechtilé oceli 1.4404, 
těsnění proti zpětnému vzdutí
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4933.7

L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 555 535  72 5.098,51

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- nástavec
 -  systémová míra 145, přišroubo-
vaný

Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, rošt 
z  masivní ušlechtilé oceli 1.4404, 
těsnění proti zpětnému vzdutí
Technická data
třída zatížitelnosti L=1500  kg
 model  4922.7
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L B H balení artikl RS Kč
150 150 5 1 627 072  72 3.426,28

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- nástavec pro  renovace
 - pro následující produkty a  použití: 
zabudování do  nové dlažby 
na  staré odtoky

Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, rošt 
z  ušlechtilé oceli 1.4301
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4922.9

L B balení artikl RS Kč
150 150 1 534 523  72 409,01

L =  délka
B =  šířka

 Advantix- nástavec s  rámem
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-rošt 143 x  143  mm

 -  systémová míra 145
Vybavení
rám z  plastu, těsnění proti zpětnému 
vzdutí
 model  4922.4

L B balení artikl RS Kč
150 150 1 489 038  72 2.050,33

L =  délka
B =  šířka

 Advantix- nástavec s  rámem
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-rošt 143 x  143  mm

 -  systémová míra 145
Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, 
těsnění proti zpětnému vzdutí
 model  4949.3

L B balení artikl RS Kč
150 150 1 627 034  72 2.217,57

L =  délka
B =  šířka

 Advantix- rám pro  renovace
 - pro následující produkty a  použití: 
zabudování do  nové dlažby 
na  staré odtoky

 - ušlechtilá ocel 1.4404
 model  4949.5

Ø balení artikl RS Kč
155 1 586 409  72 1.875,84

 Advantix- nástavec s  rámem
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-kulatý rošt Ø  145  mm

 -  systémová míra 145
Vybavení
rám z  ušlechtilé oceli 1.4404, 
těsnění proti zpětnému vzdutí
 model  4963

Ø balení artikl RS Kč
155 1 627 058  72 1.981,26

 Advantix- rám pro  renovace
 - pro následující produkty a  použití: 
zabudování do  nové dlažby 
na  staré odtoky

 - ušlechtilá ocel 1.4404
 model  4963.5
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3
 Advantix- excentrická tvarovka
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Top- koupelnový/podlahový odtok  model  4914.2, 
  Advantix  Top- koupelnový odtok  model  4914.20,   Advantix  Top- podlahový odtok  model  4914.21, 
 Advantix- utěsňovací příruba  model  4954,  Advantix- nástavbový prvek  model  4994

 - plast
 -  systémová míra 145

Vybavení
excentrický rám  z  ušlechtilé oceli 1.4404 nastavitelný do  stran až  do  15  mm, čtvercové provedení, 
výškové nastavení do  20  mm
 model  4954.9

balení artikl RS Kč
 1 489 052  72 3.155,46

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 554 040 1 72 827,07
143 143 5 1 554 859 2 72 1.061,55

L =  délka
B =  šířka
H =  výška
1) nepřišroubovatelný
2) přišroubovatelný

 Advantix- rošt
 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, potažený

Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4933.4

VYBAVENÍ
NEREZOVÉ ROŠTY

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 534 486  72 4.216,95

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 - ušlechtilá ocel 1.4404
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
otvory pro  šrouby, šrouby
Technická data
třída zatížitelnosti L=1500  kg
 model  4933.2

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 560 751  72 4.053,38

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 - ušlechtilá ocel 1.4404
 -  systémová míra 145, potažený, 
protiskluzová třída R11/B

Vybavení
otvory pro  šrouby, šrouby
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
 model  4933.6

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 560 768  72 7.888,61

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
protiskluzový povrch
 - ušlechtilá ocel 1.4404
 -  systémová míra 145, masivní, 
protiskluzová třída R13/C

Vybavení
otvory pro  šrouby, šrouby
Technická data
třída zatížitelnosti L=1500  kg
 model  4933.61
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L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 492 328  72 4.376,91

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS1
 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- nástavec 
s  rámem artikl 488 994, 489 038

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
laserovaný vtokový vzor, matný 
povrch
 model  4929.1

VYBAVENÍ
VISIGN-ROŠTY

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 492 335  72 4.376,91

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS2
 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- nástavec 
s  rámem artikl 488 994, 489 038

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
laserovaný vtokový vzor, matný 
povrch
 model  4929.2

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 492 342  72 4.376,91

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS3
 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- nástavec 
s  rámem artikl 488 994, 489 038

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
laserovaný vtokový vzor, matný 
povrch
 model  4929.3

L B H balení artikl RS Kč
143 143 5 1 492 359  72 4.376,91

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS4
 - pro použití s  následujícími 
produkty:  Advantix- nástavec 
s  rámem artikl 488 994, 489 038

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
laserovaný vtokový vzor, matný 
povrch
 model  4929.4

 Advantix- rošt
 Visign  RS5
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- nástavec 
s  rámem  model  4949.3

 - jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
 -  systémová míra 145

Vybavení
kruh z  ušlechtilé oceli

model L B H provedení balení artikl RS Kč

4976.20 143 143 5 sklo čiré/světle 
šedé 1 617 134  90 11.552,81

4976.21 143 143 5 sklo čiré/černé 1 617 158  90 11.552,81

L =  délka
B =  šířka
H =  výška
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Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145  X3
 Advantix- rošt
 Visign  RS11
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- nástavec s  rámem  model  4963
 - ušlechtilá ocel 1.4301
 -  systémová míra 145, masivní

Vybavení
laserovaný vtokový vzor, matný povrch
 model  4963.1

Ø H balení artikl RS Kč
145 5 1 586 669  72 4.376,91

H =  výška

 Advantix- hlukově izolační prvek
 - pro následující produkty a  použití: koupelnové a  podlahové odtoky  Advantix
 - odolné proti stárnutí a  trvale elastické, dynamická tuhost ≤30 MN/m³

certifikovaná ochrana proti hluku podle DIN  4109: 2016 a  VDI  4100
splňuje CE
 model  4914.90

L B H balení artikl RS Kč
500 350 3 1 790 448  72 250,82
500 350 8 1 791 650  72 519,80

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

VYBAVENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

balení artikl RS Kč
 6 112 707  72 445,37

 Advantix- tvarovka pro  výškové 
vyrovnání
 - pro následující produkty a  použití: 
výškové vyrovnání 45–100  mm

 -  systémová míra 145
Vybavení
těsnění proti zpětnému vzdutí
 model  4996

DN balení artikl RS Kč
40 1 159 030  72 790,73

 Advantix- tvarovka pro  výškové 
vyrovnání
 -  systémová míra 145

Vybavení
těsnění proti zpětnému vzdutí, přítok 
DN40
 model  4957
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balení artikl RS Kč
 1 141 714  72 1.116,07

 Advantix- svěrný kroužek
 - pro následující produkty a  použití: 
 Advantix-nástavbový prvek, 
podlahový odtok

 - součástí výbavy není:  Advantix- 
utěsňovací manžeta 
 model  4948.39

 - ušlechtilá nerezavějící ocel
 -  systémová míra 145

Vybavení
O-kroužek, upevňovací šrouby
 model  4998.2

M L ks balení artikl RS Kč
5 10 2 1 563 387  72 696,19

M =  metrický závit
L =  délka
ks =  počet v  sadě

Sada šroubů se  zápustnou hlavou
 - pro následující produkty a  použití: 
nástavec a  rošt z  ušlechtilé oceli

 model  4933.8

balení artikl RS Kč
 1 563 394  72 316,31

Vložka do  nářadí
bit
 - pro použití s  následujícími 
produkty: sada šroubů 
se  zápustnou hlavou  model  4933.8

 model  4933.81

pro odtok Ø balení artikl RS Kč
150 1 648 145  72 572,62

 Advantix- vložka se  sítkem
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Top- podlahový 
odtok  model  4914.11,  Advantix- 
podlahový odtok  model  4951.1, 
4955.1

 -  systémová míra 145
 model  4923.1

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

Odtokový oblouk  45°
 - lepitelný

 model  4973.98


