
Sprchové žlábky  Advantix

Odvodňovací technika 
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Vlastnosti a  výhody sprchových žlábků  Advantix:
 ■ vysoce kvalitní zpracování
 ■ spolehlivé zabudování do  spojené izolace
 ■ snadná péče a  čištění
 ■ nejvyšší míra bezpečnosti a  hygieny
 ■ přezkoušeno podle DIN   EN  1253, kontrola jakosti
 ■ pro životní prostředí přijatelný PP  (polypropylen) a  vysoce 
kvalitní ušlechtilá ocel

 ■ uvedené odtokové výkony odpovídají výšce hladiny 
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 10 a  20  mm

 ■ při plánování sprchy na  úrovni podlahy vychází hodnota 
odtokového výkonu z  předpokladu výšky hladiny 
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 výpisu materiálu lze  přímo 
z  programu vytisknout i  výkres se  všemi údaji, např. plán řezu. 
Bezplatný software rychlého dimenzování   Advantix  Vario, jakož 
i  další informace jsou k  dispozici na  webové stránce: 
 www. viega. c z / 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 TSG
 ■ 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  X1

Přehled sprchových žlábků  Advantix Cleviva 762

Sprchový žlábek  Advantix Cleviva
Vestavná výška od  25  mm 763
Vestavná výška od  70  mm 763
Vestavná výška od  95  mm 764
Příslušenství pro  sprchový žlábek  Advantix Cleviva 765

Přehled sprchových žlábků  Advantix 767

Sprchové žlábky  Advantix
Sprchové žlábky  Advantix s  vestavnou hloubkou 

od  95  mm, kompletní modely 768
Základní tělesa sprchových žlábků  Advantix 769
Vestavná výška od  40  mm 769
Vestavná výška od  70  mm 770
Vestavná výška od  95  mm 771
Příslušenství ke  sprchovým žlábkům  Advantix 773

Přehled sprchových žlábků   Advantix  Vario 777

Sprchové žlábky   Advantix  Vario
Vestavná výška od  70  mm 778
Vestavná výška od  95  mm 778
Příslušenství ke  sprchovým žlábkům   Advantix  Vario 779

Přehled stěnových sprchových žlábků   Advantix  Vario 783

Stěnové žlábky   Advantix  Vario
Vestavná výška od  70  mm 784
Vestavná výška od  90  mm 784
Příslušenství ke  stěnovým žlábkům   Advantix  Vario 785

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 SPRCHOVÝCH ŽLÁBKŮ  ADVANTIX CLEVIVA
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Sprchové žlábky Advantix  X1

 Advantix Cleviva- odtok sprchového žlábku
vertikální
 - pro následující produkty a  použití: spojená izolace
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
montážní příruba, utěsňovací manžeta předmontována z  výroby, tvarovka pro  výškové vyrovnání
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,6 l/s
Upozornění
Uvedeného odtokového výkonu bude dosaženo s  vloženým sítkem
 model  4981.90

DN balení artikl RS Kč
50 1 797 270  90 2.341,80

SPRCHOVÝ ŽLÁBEK  ADVANTIX CLEVIVA
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  25  MM

nové 

 Advantix Cleviva- sprchový žlábek
s vkládacím prvkem  Advantix Visign C1, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojená izolace
 - nelze použít pro:  Advantix- potrubní průchodka  protipožární ochrana R120  model  4923.5
 - ve výbavě:  Advantix Cleviva- upevňovací sada pro  sprchový žlábek  model  4981.89
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
Profilovaný sprchový žlábek, vkládací prvek, zápachový uzávěr, montážní příruba, utěsňovací 
manžeta předmontována z  výroby, tvarovka pro  výškové vyrovnání, odtoková trubka
Technická data
výška vodní uzávěry 25  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,4–0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,45–0,55 l/s
Upozornění
Uvedeného odtokového výkonu bude dosaženo s  vloženým sítkem
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  4981.11

L BH DN balení artikl RS Kč
800 70 40/50 1 794 491 1 90 12.493,98

1000 70 40/50 1 794 507 1 90 13.515,12
1200 70 40/50 1 794 514 1 90 14.716,46

L =  délka
BH =  stavební výška
1) montážní výška až  155  mm

SPRCHOVÝ ŽLÁBEK  ADVANTIX CLEVIVA
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  70  MM

nové 
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 Advantix Cleviva- základní těleso sprchového žlábku
(sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojená izolace
 - nelze použít pro:  Advantix- potrubní průchodka  protipožární ochrana R120  model  4923.5

Vybavení
zápachový uzávěr, montážní příruba, utěsňovací manžeta předmontována z  výroby, tvarovka 
pro  výškové vyrovnání, odtoková trubka
Technická data
výška vodní uzávěry 25  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,4–0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,45–0,55 l/s
Upozornění
Uvedeného odtokového výkonu bude dosaženo s  vloženým sítkem
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  4981.81

BH DN balení artikl RS Kč
70 40/50 1 794 415 1 90 4.804,81

BH =  stavební výška
1) montážní výška až  155  mm

nové 

 Advantix Cleviva- sprchový žlábek
s vkládacím prvkem  Advantix Visign C1
 - pro následující produkty a  použití: spojená izolace
 - ve výbavě:  Advantix Cleviva- upevňovací sada pro  sprchový žlábek  model  4981.89
 - ušlechtilá ocel 1.4301

Vybavení
Profilovaný sprchový žlábek, vkládací prvek, zápachový uzávěr, montážní příruba, utěsňovací 
manžeta předmontována z  výroby, tvarovka pro  výškové vyrovnání, odtoková trubka
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,5–0,65 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,55–0,7 l/s
Upozornění
Uvedeného odtokového výkonu bude dosaženo s  vloženým sítkem
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  4981.10

L BH DN balení artikl RS Kč
800 95–155 40/50 1 794 460  90 12.493,98

1000 95–155 40/50 1 794 477  90 13.515,12
1200 95–155 40/50 1 794 484  90 14.716,46

L =  délka
BH =  stavební výška

SPRCHOVÝ ŽLÁBEK  ADVANTIX CLEVIVA
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  95  MM

nové 
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Sprchové žlábky Advantix  X1
 Advantix Cleviva- základní těleso sprchového žlábku
 - pro následující produkty a  použití: spojená izolace

Vybavení
zápachový uzávěr, montážní příruba, utěsňovací manžeta předmontována z  výroby, tvarovka 
pro  výškové vyrovnání, odtoková trubka
Technická data
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,5–0,65 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,55–0,7 l/s
Upozornění
Uvedeného odtokového výkonu bude dosaženo s  vloženým sítkem
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  4981.80

BH DN balení artikl RS Kč
95–155 40/50 1 794 408  90 4.804,81

BH =  stavební výška

nové 

 Advantix Cleviva- vkládací prvek do  sprchové žlábku
Visign C1
Vkládací prvek jednoduchý
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 model  4981.50

provedení balení artikl RS Kč
mat 1 794 095  90 1.802,46

SPRCHOVÝ ŽLÁBEK  ADVANTIX CLEVIVA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO  SPRCHOVÝ ŽLÁBEK  ADVANTIX CLEVIVA

nové 

 Advantix Cleviva- vkládací prvek do  sprchové žlábku
Visign C2
Vkládací prvek dvojitý
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 model  4981.60

provedení balení artikl RS Kč
mat 1 794 101  90 2.042,28

nové 

 Advantix Cleviva- Profilovaný sprchový žlábek
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix Cleviva- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4981.80, 4981.81,  Advantix Cleviva- odtok sprchového žlábku  vertikální  model  4981.90

 - ušlechtilá ocel 1.4301

model L provedení balení artikl RS Kč
4981.30 800 mat 1 794 118  90 5.886,58
4981.31 1000 mat 1 794 125  90 6.907,73
4981.32 1200 mat 1 794 132  90 8.109,08

L =  délkanové 
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balení artikl RS Kč
 1 797 003  90 270,55

 Advantix Cleviva- upevňovací sada 
pro  sprchový žlábek
Vybavení
připevňovací třmen, upevňovací 
šrouby, plastové hmoždinky
 model  4981.89

nové 

 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

balení artikl RS Kč
 1 689 704  74 948,67

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

 model  4965.90

balení artikl RS Kč
 1 151 874  74 793,14

Odhrotovač
 model  2043

 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
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Sprchové žlábky Advantix  X1

PŘEHLED SPRCHOVÝCH ŽLÁBKŮ  ADVANTIX
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 Advantix- sprchový žlábek
s roštem  Advantix  Visign  ER10
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) nebo hydroizolační 
membrána

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba, lesklý rošt, set   nastavitelných podpěr, vyjímatelný zápachový 
uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí, otočný odtok DN40, přechod na  DN50, vložka 
se  sítkem
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.10

L balení artikl RS Kč
750 1/19 753 153  90 11.566,68
800 1/19 753 160  90 11.916,28
900 1/19 753 177  90 12.578,60
1000 1/19 753 184  90 14.491,74
1200 1/19 753 191  90 17.100,55

L =  délka

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX S  VESTAVNOU HLOUBKOU OD  95  MM, KOMPLETNÍ MODELY

 Advantix- sprchový žlábek
s roštem  Advantix  Visign  ER13
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) nebo hydroizolační 
membrána

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
pískovaná utěsňovací příruba, obložitelný rošt, set   nastavitelných podpěr, vyjímatelný zápachový 
uzávěr, možnost čištění přípojného potrubí, otočný odtok DN40, přechod na  DN50, vložka 
se  sítkem
Technická data
třída zatížitelnosti K=300  kg
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.20

L balení artikl RS Kč
750 1/19 753 207  90 10.178,82
800 1/19 753 214  90 10.472,20
900 1/19 753 221  90 11.048,44
1000 1/19 753 238  90 12.701,57
1200 1/19 753 245  90 15.004,72

L =  délka
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Sprchové žlábky Advantix  X1

 Advantix- základní těleso sprchového žlábku
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) nebo hydroizolační 
membrána

 - 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 RS Kč
750 1 736 965  90 5.430,23
800 1 736 972  90 5.614,69
900 1 736 989  90 6.045,11

1000 1 736 996  90 7.301,21
1200 1 737 009  90 8.724,21

L =  délka

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
ZÁKLADNÍ TĚLESA SPRCHOVÝCH ŽLÁBKŮ  ADVANTIX

 Advantix- základní těleso sprchového žlábku
ke stěně
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) nebo hydroizolační 
membrána

 - 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 RS Kč
750 1 737 016  90 7.619,59
800 1 737 023  90 7.924,78
900 1 737 030  90 8.255,85

1000 1 737 047  90 8.711,04
1200 1 737 054  90 9.714,57

L =  délka

 Advantix- zápachový uzávěr pro  sprchový žlábek
 - 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl RS Kč
50 1 737 597  90 1.169,08

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  40  MM
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 Advantix- odtok sprchového žlábku
 - svislý odtok
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
vložka se  sítkem
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  1,2 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balení artikl RS Kč
40 1 766 955  90 671,10

 Advantix- zápachový uzávěr pro  sprchový žlábek
(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 při  výšce hladiny 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 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 RS Kč
 1 737 580  90 765,60

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  70  MM

 Advantix- zápachový uzávěr pro  sprchový žlábek
 - 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl RS Kč
50 1 737 597  90 1.169,08
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 Advantix- odtok sprchového žlábku
 - svislý odtok
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
vložka se  sítkem
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  1,2 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balení artikl RS Kč
40 1 766 955  90 671,10

 Advantix- sada stavitelných podpěr pro  sprchový žlábek
(sanační model)
 model  4982.91

BH ks balení artikl RS Kč
70–95 2 1 737 566  90 651,79

BH =  stavební výška
ks =  počet v  sadě

 Advantix- zápachový uzávěr pro  sprchový žlábek
 - 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,5 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 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 RS Kč
 1 737 573  90 765,60

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  95  MM
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 Advantix- zápachový uzávěr pro  sprchový žlábek
 - 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,9 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola jakosti podle DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balení artikl RS Kč
50 1 737 597  90 1.169,08

 Advantix- odtok sprchového žlábku
 - svislý odtok
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
vložka se  sítkem
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  1,2 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balení artikl RS Kč
40 1 766 955  90 671,10

BH ks balení artikl RS Kč
95–160 2 1 737 559  90 672,50

BH =  stavební výška
ks =  počet v  sadě

 Advantix- sada stavitelných 
podpěr pro  sprchový žlábek
 model  4982.90
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 Advantix- montážní rám  sprchového žlábku
kontura s  hranami
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  8-20  mm  (obklad + lepidlo)
 - mat
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER10 
 model  4982.50, 4982.51,  Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER13  model  4982.70, 
 Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER12  model  4982.71,  Advantix- rošt sprchového žlábku  
 Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

 model  4982.30

L verze balení artikl RS Kč
750 mat 1 736 804  90 2.436,42
800 mat 1 736 811  90 2.607,13
900 mat 1 736 828  90 2.715,75

1000 mat 1 736 835  90 2.850,25
1200 mat 1 736 842  90 3.253,73

L =  délka

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY  ADVANTIX
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE  SPRCHOVÝM ŽLÁBKŮM  ADVANTIX

 Advantix- montážní rám  sprchového žlábku
zaoblená kontura
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  8-20  mm  (obklad + lepidlo)
 - mat
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER11 
 model  4982.60, 4982.61,  Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER13  model  4982.70, 
 Advantix- rošt sprchového žlábku   Visign  ER12  model  4982.71,  Advantix- rošt sprchového žlábku  
 Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - ušlechtilá ocel 1.4301
 - výškově nastavitelný

 model  4982.40

L verze balení artikl RS Kč
750 mat 1 737 061  90 2.436,42
800 mat 1 737 078  90 2.607,13
900 mat 1 737 085  90 2.715,75

1000 mat 1 737 092  90 2.850,25
1200 mat 1 737 108  90 3.253,73

L =  délka

 Advantix- sada  příslušenství pro  sprchový žlábek
 - pro následující produkty a  použití: obklad z  přírodního kamene  23-36  mm
 - mat
 - pro použití s  následujícími produkty:  Advantix- montážní rám  sprchového žlábku  model  4982.30, 
4982.40

 model  4982.96

verze balení artikl RS Kč
mat 1 745 400  90 4.314,15

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

 - mat
 - ušlechtilá ocel 1.4301

 model  4982.45

L verze balení artikl RS Kč
750 mat 1 745 356  90 1.200,11
800 mat 1 745 363  90 1.236,33
900 mat 1 745 370  90 1.277,70

1000 mat 1 745 387  90 1.350,13
1200 mat 1 745 394  90 1.500,13

L =  délka



774

 Advantix- rošt sprchového žlábku
 Visign  ER10
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 RS Kč
4982.50 750 mat 1 737 153  90 4.696,94
4982.50 800 mat 1 737 160  90 4.862,48
4982.50 900 mat 1 737 177  90 5.095,26
4982.50 1000 mat 1 737 184  90 5.752,20
4982.50 1200 mat 1 737 191  90 6.936,77
4982.51 750 lesk 1 737 207  90 4.696,94
4982.51 800 lesk 1 737 214  90 4.862,48
4982.51 900 lesk 1 737 221  90 5.095,26
4982.51 1000 lesk 1 737 238  90 5.752,20
4982.51 1200 lesk 1 737 245  90 6.936,77

L =  délka

 Advantix- rošt sprchového žlábku
 Visign  ER11
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 RS Kč
4982.60 750 mat 1 737 252  90 4.696,94
4982.60 800 mat 1 737 269  90 4.862,48
4982.60 900 mat 1 737 276  90 5.095,26
4982.60 1000 mat 1 737 283  90 5.752,20
4982.60 1200 mat 1 737 290  90 6.936,77
4982.61 750 lesk 1 737 306  90 4.696,94
4982.61 800 lesk 1 737 313  90 4.862,48
4982.61 900 lesk 1 737 320  90 5.095,26
4982.61 1000 lesk 1 737 337  90 5.752,20
4982.61 1200 lesk 1 737 344  90 6.936,77

L =  délka

 Advantix- rošt sprchového žlábku
 Visign  ER12
 - 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 RS Kč
750 1 737 405  90 3.145,10
800 1 737 412  90 3.248,30
900 1 737 429  90 3.385,89

1000 1 737 436  90 3.764,29
1200 1 737 443  90 4.599,69

L =  délka
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 Advantix- rošt sprchového žlábku
 Visign  ER13
 - 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 RS Kč
750 1 737 351  90 3.310,62
800 1 737 368  90 3.419,25
900 1 737 375  90 3.564,10

1000 1 737 382  90 3.962,41
1200 1 737 399  90 4.841,78

L =  délka

 Advantix- rošt sprchového žlábku
 Visign  ER14
 - 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 RS Kč
4982.81 750 sklo čiré/světle šedé 1 737 504  90 12.176,12
4982.81 800 sklo čiré/světle šedé 1 737 511  90 13.698,48
4982.81 900 sklo čiré/světle šedé 1 737 528  90 15.220,38
4982.81 1000 sklo čiré/světle šedé 1 737 535  90 16.742,27
4982.81 1200 sklo čiré/světle šedé 1 737 542  90 18.264,64
4982.80 750 sklo čiré/černé 1 737 450  90 12.176,12
4982.80 800 sklo čiré/černé 1 737 467  90 13.698,48
4982.80 900 sklo čiré/černé 1 737 474  90 15.220,38
4982.80 1000 sklo čiré/černé 1 737 481  90 16.742,27
4982.80 1200 sklo čiré/černé 1 737 498  90 18.264,64

L =  délka

DN balení artikl RS Kč
40/50 1 756 062  90 261,78

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

 - PVC-C
 - lepitelný

Vybavení
chlopňové těsnění
 model  4982.86

DN balení artikl RS Kč
40/50 1 759 469  90 166,91

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

 - PP
 - nelze lepit

Vybavení
chlopňové těsnění
 model  4982.85

L B H balení artikl RS Kč
5000 125 0,1 1 619 121  90 934,71

L =  délka
B =  šířka
H =  výška

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

 model  4964.95
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ks balení artikl RS Kč
8 1 593 933  90 1.979,67

ks =  počet v  sadě

 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

balení artikl RS Kč
 1 689 704  74 948,67

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

 model  4965.90
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PŘEHLED SPRCHOVÝCH ŽLÁBKŮ   ADVANTIX  VARIO
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  Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku
plynule prodloužitelný, 70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace 
(v  obložených sprchách) nebo hydroizolační membrána

 - 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,55 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 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 RS Kč
300–1200 70–95 40/50 1 721 671  90 10.126,14

L =  délka
BH =  stavební výška

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  70  MM

Sprchový žlábek
plynule prodloužitelný
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace 
(v  obložených sprchách) nebo hydroizolační membrána

 - ve výbavě:   Advantix  Vario- můstkový rošt sprchového 
žlábku  model  4965.30

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 při  výšce hladiny 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 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  4965.20

L BH DN provedení balení artikl RS Kč
300–1200 95–150 40/50 mat 1 704 353  90 12.647,11

L =  délka
BH =  stavební výška

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  95  MM

nové 
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  Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku
plynule prodloužitelný
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace 
(v  obložených sprchách) nebo hydroizolační membrána

 - 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
výška vodní uzávěry 50  mm
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 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 RS Kč
300–1200 95–150 40/50 1 686 277  90 9.088,87

L =  délka
BH =  stavební výška

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

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl RS Kč
4965.30 SR1 300–1200 mat 1 686 284  90 2.271,71
4965.31 SR2 300–1200 lesk 1 686 291  90 2.724,95
4965.32 SR3 300–1200 černá 1 711 870  90 6.613,03
4965.33 SR4 300–1200 bílá 1 711 887  90 6.613,03

L =  délka

SPRCHOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE  SPRCHOVÝM ŽLÁBKŮM   ADVANTIX  VARIO

  Advantix  Vario- ukončovací lišta k  obkladu
pro sprchový žlábek   Advantix  Vario, pro  stěnový žlábek   Advantix  Vario
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  12-15  mm  (obklad + lepidlo)
 - ušlechtilá ocel 1.4301

 model  4982.84

L provedení balení artikl RS Kč
1232 mat 1 761 974  90 771,23

L =  délka

  Advantix  Vario- sada  příslušenství pro  sprchový žlábek
 - pro následující produkty a  použití: obklad z  přírodního kamene  20-33  mm  (obklad + lepidlo)
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4965.10,   Advantix  Vario- můstkový rošt sprchového žlábku  model  4965.30, 4965.31, 
  Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku  model  4966.10

 model  4965.80

ks balení artikl RS Kč
2 1 686 321  90 611,37

ks =  počet v  sadě
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provedení balení artikl RS Kč
mat 1 686 383  90 1.530,28
lesk 1 689 728  90 1.530,28

černá 1 713 072  90 2.336,59
bílá 1 713 089  90 2.336,59

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

 model  4965.86

  Advantix  Vario- spojovací kus
 - pro následující produkty a  použití: napojení druhého sprchového žlábku
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4965.10, sprchový žlábek  model  4965.20,   Advantix  Vario- základní těleso sprchového 
žlábku  model  4966.10

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

L B balení artikl RS Kč
210 110 1 708 917  90 2.956,90

L =  délka
B =  šířka

  Advantix  Vario- ukončovací kus
 - pro následující produkty a  použití: prodloužení
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4965.10, sprchový žlábek  model  4965.20

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

L B balení artikl RS Kč
275 110 1 708 931  90 3.423,07

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 sprchového žlábku 
 model  4966.10

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

L B balení artikl RS Kč
275 110 1 721 695  90 3.199,15

L =  délka
B =  šířka
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  Advantix  Vario- spojovací kus
90°
 - pro následující produkty a  použití: napojení druhého sprchového žlábku
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku 
 model  4965.10, sprchový žlábek  model  4965.20

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

L1 L2 B balení artikl RS Kč
290 290 110 1 708 924  90 4.045,28

L1 =  délka
L2 =  délka
B =  šířka

  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 sprchového žlábku 
 model  4966.10

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

L1 L2 B balení artikl RS Kč
290 290 110 1 721 688  90 3.780,65

L1 =  délka
L2 =  délka
B =  šířka

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

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl RS Kč
4965.60 SR1 200 mat 1 711 832  90 2.956,90
4965.61 SR2 200 lesk 1 711 849  90 2.956,90
4965.62 SR3 200 černá 1 711 856  90 5.368,64
4965.63 SR4 200 bílá 1 711 863  90 5.368,64

L =  délka

provedení balení artikl RS Kč
mat 1 711 795  90 1.868,51
lesk 1 711 801  90 1.868,51

černá 1 711 818  90 3.268,94
bílá 1 711 825  90 3.268,94

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

 model  4965.50
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provedení balení artikl RS Kč
mat 1 711 788  90 1.868,51
lesk 1 711 757  90 1.868,51

černá 1 711 771  90 3.268,94
bílá 1 711 764  90 3.268,94

  Advantix  Vario- sada  příslušenství
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- spojo-
vací kus   90°  model  4965.14, 
4966.14,   Advantix  Vario- ukončo-
vací kus   model  4966.16

 model  4965.51

  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- sada můstkového roštu pro  sprchový žlábek  model  4965.60, 4965.61, 4965.62, 
4965.63

 model  4965.40

balení artikl RS Kč
 1 711 894  90 1.246,33

balení artikl RS Kč
 1 711 900  90 1.246,33

  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 RS Kč
 1 689 711  90 1.036,65

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

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Advantix  Vario- základní 
těleso sprchového žlábku 
 model  4965.10, sprchový žlábek 
 model  4965.20,   Advantix  Vario- 
základní těleso sprchového žlábku 
 model  4966.10

 model  4965.91

balení artikl RS Kč
 1 689 704  74 948,67

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

 model  4965.90

balení artikl RS Kč
 1 151 874  74 793,14

Odhrotovač
 model  2043

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

Odtokový oblouk  45°
 - lepitelný

 model  4973.98
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PŘEHLED STĚNOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLÁBKŮ   ADVANTIX  VARIO
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  Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku
ke stěně
plynule prodloužitelný, 70  mm, (sanační model)
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených 
sprchách) nebo hydroizolační membrána

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
set  nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně 
nastavitelná obkladová lišta, 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,4 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,5 l/s
instalační hloubka stěny 25  mm
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 RS Kč
300–1200 70–100 40/50 1 736 736  90 11.549,13

L =  délka
BH =  stavební výška

STĚNOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  70  MM

  Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku
ke stěně
plynule prodloužitelný
 - pro následující produkty a  použití: spojené izolace (v  obložených sprchách) 
nebo hydroizolační membrána

 - velmi kvalitní plast
Vybavení
set  nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně 
nastavitelná obkladová lišta, 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 při  výšce hladiny 10  mm  0,45 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  0,6–0,75 l/s
instalační hloubka stěny 25  mm
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 RS Kč
300–1200 90–160 40/50 1 736 552  90 11.549,13

L =  délka
BH =  stavební výška

STĚNOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
VESTAVNÁ VÝŠKA OD  90  MM
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  Advantix  Vario- můstkový rošt sprchového žlábku
ke stěně
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- základní těleso sprchového žlábku  ke  stěně 
 model  4967.10, 4968.10

 - ušlechtilá ocel 1.4301
Vybavení
montážní  příslušenství

model Visign L provedení balení artikl RS Kč
4967.30 SR1 300–1200 mat 1 736 569  90 2.521,01
4967.31 SR2 300–1200 lesk 1 736 576  90 2.521,01
4967.32 SR3 300–1200 černá 1 736 583  90 6.180,38
4967.33 SR4 300–1200 bílá 1 736 590  90 6.180,38

L =  délka

STĚNOVÉ ŽLÁBKY   ADVANTIX  VARIO
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE  STĚNOVÝM ŽLÁBKŮM   ADVANTIX  VARIO

  Advantix  Vario- odtok sprchového žlábku
vertikální
 - součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení
profilové těsnění
Technická data
odtokový výkon při  výšce hladiny 10  mm  0,7 l/s
odtokový výkon při  výšce hladiny 20  mm  1,0 l/s
 model  4965.79

DN balení artikl RS Kč
50 1 769 550  90 632,45

  Advantix  Vario- ukončovací lišta k  obkladu
pro sprchový žlábek   Advantix  Vario, pro  stěnový žlábek   Advantix  Vario
 - pro následující produkty a  použití: výška obkladu  12-15  mm  (obklad + lepidlo)
 - ušlechtilá ocel 1.4301

 model  4982.84

L provedení balení artikl RS Kč
1232 mat 1 761 974  90 771,23

L =  délka

  Advantix  Vario- sada  příslušenství pro  sprchový žlábek
ke stěně
 - pro použití s  následujícími produkty:   Advantix  Vario- můstkový rošt sprchového žlábku  ke  stěně 
 model  4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

 model  4967.86

L provedení balení artikl RS Kč
300–1200 mat 1 736 606  90 1.416,00
300–1200 lesk 1 736 613  90 1.416,00
300–1200 černá 1 736 620  90 2.183,71
300–1200 bílá 1 736 637  90 2.183,71

L =  délka

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

Odtokový oblouk  45°
 - lepitelný

 model  4973.98
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balení artikl RS Kč
 1 689 704  74 948,67

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

 model  4965.90


