
Lokalizacja umywalek 
 

Toalety ogólnodostępne Nr pomieszczenia 

Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana  przyciskiem-pokrętłem:  
Delikatne uruchamianie.  
Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.  
Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.  
Wandaloodporne sitko antyosadowe.  
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.  

A1.06; A1.10x2; A1.11x2; A1.17; 
A1.24; A1.25;A1.28; C1.31  

 

Gabinety Nr pomieszczenia 

Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Bez ciągadła i korka.  
Dostarczana z wężykami PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  

A1.08; A1.14; A1.21, C1.04; C1.28 

 

Pom. porządkowe + brudowniki Nr pomieszczenia 

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.  
Samoopróżniająca wyleka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.  
Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ 26 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt ażurowy. Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".  
 

A1.26; A1.38; C1.06; C1.32; C1.24; 
C1.05   

Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt ażurowy.  
Wężyki PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.26;  C1.06  

 

Pokoje socjalne + dyżurka Nr pomieszczenia 

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą wylewką z sitkiem 
higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Wężyki PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.30; B2.03; C1.25; C1.27 C1.20; 
C1.19; C1.12; C1.09 

Komplet natryskowy zawiera:  
• Baterię z głowicą ceramiczną Ø40, nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej:  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.  
Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z½" Z¾".  
• Słuchawkę natryskową na suwaku na chromowanym drążku natryskowym  z 
mydelniczką i wężem.  
• Obręcz zapobiegającą opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę.  
Bateria zgodna z wymaganiami normy NF MM (Milieu Médical - dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.28; A1.30: B1.07;B1.04; B2.04; 
B2.06; C1.26; C1.22; C1.10 

Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  

A1.30; A1.37; B1.07;B1.04; B1.05; 
B2.04; B2.06; B3.06; C1.26; C1.22; 
C1.10 



Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Bez ciągadła i korka.  
Dostarczana z wężykami PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  

 

Śluzy Nr pomieszczenia 

Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Bez ciągadła i korka.  
Dostarczana z wężykami PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  

C1.15; A1.33 

 

Toalety w izolatkach i pokojach Nr pomieszczenia 

Bateria mechaniczna do umywalki z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Bez ciągadła i korka.  
Dostarczana z wężykami PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  

A1.03; C1.17; C1.13; C1.16 

Sekwencyjny, termostatyczny komplet natryskowy zawiera:  
• Baterię z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną:  
Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w 
przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik 
temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena  
 Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".  
Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z½" Z¾".  
• Słuchawkę natryskową na suwaku na chromowanym drążku natryskowym z 
mydelniczką i wężem.  
• Obręcz zapobiegającą opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę.  
• Produkt zgodny z wymaganiami normy NF MM (Milieu Médical - dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.03; A1.17; C1.15; C1.13  

 

Sale zabiegowe Nr pomieszczenia 

Elektroniczny zawór podtynkowy do umywalki:  
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim 
użyciu).  
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.  
Filtr i elektrozawór Z3/8".  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej.  
Antyblokada wypływu.  
Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  

A1.42; A1.22; A1.23 

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody zmieszanej od 
30°C do 60°C:  
Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej 
lub ciepłej.  
Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.  
Zawory zwrotne i filtry.  
Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.  
Możliwość dezynfekcji termicznej.  
Z½″.  
Niklowany, mosiężny korpus i niebieskie pokrętło.  

A1.42; A1.22; A1.23 



Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z ruchomą wylewką z sitkiem 
higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt Higiena.  
Wężyki PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.15; A1.19; A1.18; A1.20; A1.33; 
A1.08; A1.14; A1.21 

Bateria mechaniczna do umywalki z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.  
Głowica ceramiczna Ø40.  
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt higiena.  
Wężyki PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska 
medycznego).  

A1.15; A1.19; A1.18, A1.22; A1.23; 
A1.20; C1.14 

 


