linii wzorniczych LINEA, REDONDA I CREATIVA oraz pozostałe.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

INDYWIDUALIZUJ SWOJĄ ŁAZIENKĘ

Przyciski spłukujące SANIT

linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LOS

LOS, biel alpejska
kod 16.733.00..0012

cena detaliczna:
cena promocyjna

118,17 zł
zł

LOS, chrom połysk
kod 16.733.00..0001

cena detaliczna:
cena promocyjna

150,02 zł
zł

LOS, biel alpejska/chrom połysk
kod 16.733.00..0014

cena detaliczna:
cena promocyjna

LOS, biel alpejska/chrom mat
kod 16.733.00..0002

130,94 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

LOS, chrom mat
kod 16.733.00..0003

cena detaliczna:
cena promocyjna

120,71 zł
zł

LOS, chrom połysk/chrom mat
kod 16.733.00..0011

135,40 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

205

150,10 zł
zł

45

10

145

A

B

B

LOS, chrom połysk/biel alpejska
kod 16.733.00..0016

cena detaliczna:
cena promocyjna

2

150,10 zł
zł

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LIS zlicowany z glazurą – bez podświetlenia

LIS, panel szkło czarne/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0046

cena detaliczna:
cena promocyjna

561,92 zł
zł

LIS, panel szkło czerwone/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0002

cena detaliczna:
cena promocyjna

561,92 zł
zł

LIS, przyciski chrom połysk/
panel do wypełnienia
bez podświelnienia led
kod 16.734.00..0047

LIS, panel granit/przyciski
chrom połysk
kod 16.734.00..0009

cena detaliczna:
cena promocyjna

510,83 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

237,57 zł
zł

linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący LIS zlicowany z glazurą – z podświetleniem LED

LIS, panel szkło czarne/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0001

cena detaliczna:
cena promocyjna

1309,08 zł
zł

LIS, panel szkło białe/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0025

cena detaliczna:
cena promocyjna

1309,08 zł
zł

LIS, panel szkło czerwone/
przyciski chrom połysk
kod 16.734.00..0043

cena detaliczna:
cena promocyjna

1309,08 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

48

182

przycisk

LIS, przyciski chrom połysk/
panel do wypełnienia
z podświelnieniem LED
kod 16.734.00..0024

1.5

989,81 zł
zł

48

1.5

przycisk

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

z podświetleniem LED

bez podświetlenia

214

panel do wypełnienia

3

linia wzornicza LINEA – przycisk spłukujący S 707

S 707, chrom połysk
kod 16.707.81..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 707, chrom mat
kod 16.707.93..0000

135,13 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 707, biel alpejska
kod 16.707.01..0000

135,13 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

92,99 zł
zł

145

42

205

11

linia wzornicza CREATIVA – przycisk spłukujący SWING zlicowany z glazurą

SWING, biel alpejska
kod 16.735.00..0002

cena detaliczna:
cena promocyjna

245,88 zł
zł

SWING, chrom połysk
kod 16.735.00..0003

cena detaliczna:
cena promocyjna

SWING, chrom mat
kod 16.735.00..0004

428,51 zł
zł

54

cena promocyjna

335,27 zł
zł

1.5

122

182

cena detaliczna:

4

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

linia wzornicza CREATIVA – przycisk spłukujący HELA

HELA, biel alpejska/chrom mat
kod 16.736.00..0010

cena detaliczna:
cena promocyjna

120,63 zł
zł

HELA, chrom mat
kod 16.736.00..0012

cena detaliczna:
cena promocyjna

135,40 zł
zł

HELA, biel alpejska
kod 16.736.00..0005

cena detaliczna:
cena promocyjna

HELA, biel alpejska/chrom połysk
kod 16.736.00..0009

118,17 zł
zł

HELA, chrom połysk/chrom mat
kod 16.736.00..0013

cena detaliczna:
cena promocyjna

130,94 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

HELA, chrom połysk
kod 16.736.00..0015

139,060 zł
zł

150,02 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

208

49

13

A

B

136

B

B

HELA, chrom mat/chrom połysk
kod 16.736.00..0014

cena detaliczna:
cena promocyjna

139,86 zł
zł

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

5

linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SG 706 zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel szklany, przyciski szklane/plastikowe

SG 706, białe szkło
kod 16.720.C9..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

754,54 zł
zł

SG 706, czarne szkło/chrom mat
kod 16.721.93..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

554,72 zł
zł

SG 706, czarne szkło
kod 16.721.C8..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

786,10 zł
zł

SG 706, czerwone szkło
kod 16.737.L2..0000

cena promocyjna

SG 706, białe szkło/chrom połysk
kod 16.720.81..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

554,72 zł
zł

1219,02 zł
zł

cena detaliczna:

SG 706, czarne szkło/chrom połysk
kod 16.721.81..0000

586,46 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SH 706 zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel oraz przyciski – drewno naturalne

SH 706, Dąb
kod 16.727.W1..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

477,11 zł
zł

SH 706, Teak
kod 16.727.W4..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

586,11 zł
zł

SH 706, Wenge
kod 16.727.W5..0000

477,11 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

181

52

1

panel
121

przyciski

SH 706, Jasny dąb
kod 16.727.W2..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

6

477,11 zł
zł

SH 706, Orzech
kod 16.727.W3..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

ramka

477,11 zł
zł

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SK 706 zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel i przyciski plastikowe

SK 706, biel alpejska
kod 16.726.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

SK 706, chrom mat
kod 16.726.93..0000

178,71 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

SK 706, chrom połysk
kod 16.726.81..0000

206,10 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

206,10 zł
zł

linia wzornicza REDONDA – przyciski spłukujące SE 706, S 704 i S 703 – stal nierdzewna

SE 706, stal chromoniklowa
kod 16.732.00..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 703, stal chromoniklowa
kod 16.703.00..0000

491,50 zł
zł

S 704, stal chromoniklowa
kod 16.704.00..0000

231,02 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

cena detaliczna:
cena promocyjna

166,10 zł
zł

linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący S 706 – tworzywo sztuczne

S 706, biel alpejska
kod 16.706.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 706, chrom mat
kod 16.706.93..0000

93,46 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 706, chrom połysk
kod 16.706.81..0000

135,13 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

135,13 zł
zł

145

35

205

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

18

7

linia wzornicza REDONDA – przyciski spłukujące S 701, S 703

S 701, biel alpejska
kod 16.701.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

90,56 zł
zł

S 701, chrom połysk
kod 16.701.81..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 703, biel alpejska
kod 16.703.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

64,35 zł
zł

S 701, chrom mat
kod 16.701.93..0000

140,46 zł
zł

cena promocyjna

S 703, chrom połysk
kod 16.703.81..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

S 703, chrom mat
kod 16.703.93..0000

100,68 zł
zł

100,68 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

32

145

32

153

207

8

140,46 zł
zł

cena detaliczna:

25

205

22

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

linia wzornicza REDONDA – przycisk spłukujący SG 706, IneoSCOP – stster
sterowanie
rowa
owaan
anie
nie eelektroniczne,
nie
lekt
lek
le
ktro
kkt
tronicz
roni
ro
nicz
ni
czne,
czne
ne, za
zasi
zasilanie
sisila
silani
lani
la
nie ~
nie
~230
~2
~230V
230V
30V
30
0V

SG 706, białe szkło/elektronika
kod 16.740.C9..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

Ineo SCOP, czarne szkło/elektronika
z podświetleniem LED
kod 16.746.C8..0000

SG 706, czarne szkło/elektronika
kod 16.740.C8..0000

1569,02 zł
zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

1600,75 zł
zł


zł

cena detaliczna:
cena promocyjna

Wyposażenie dodatkowe: zasilacz sieciowy nr. kat: 01.254.00.0000

Przyciski spłukujące do spłuczek z dużym i średnim otworem rewizyjnym

biel alpejska
kod 16.806.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna

53,44 zł
zł

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

biel alpejska
kod 16.018.01..0000

cena detaliczna:
cena promocyjna


zł

9

Przyciski spłukujące pasujące do spłuczek podtynkowych z małym otworem rewizyjnym
REDONDA

linia wzornicza

S 701

S 702

S 703

S 704

S 705
sensor
dalekiego
zasięgu

S 705
sensor
krótkiego
zasięgu

S 706

16.701.**

16.702.**

16.703.**

16.704.**

16.741.**

16.742.**

16.706.**

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

Zabudowa sucha

minimalna głębokość (x)

10

90.701.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.750.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.708.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.702.00..**

CC-150-S-UO-2V-2C















90.703.00..**

CC-150-S-UO-2V-2C















90.709.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.705.00..** (wolnostojący) CC-150-S-FO-2V-2C















90.705.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.707.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.706.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.699.00..**

CC-200-S-FO-2V-2C















90.751.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.651.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.659.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.720.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.721.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.724.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.725.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.803.00..**

CC-80-S-FO-2V-2C















90.730.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.731.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















Przyciski spłukujące pasujące do spłuczek podtynkowych z małym otworem rewizyjnym
REDONDA

linia wzornicza

1) Element podtynkowy
Zabudowa mokra
Zabudowa sucha

30 mm
30 mm
25 mm

2) Element podtynkowy
Zabudowa mokra
Zabudowa sucha

35 mm
35 mm
30 mm

3) W zależności od wersji

20 mm

Zabudowa sucha

minimalna głębokość (x) patrz – rysunek ze str. 10

LINEA

CREATIVA

S 706
montowany
w spłuczce

S 706
elektronika

S 707

LOS

LIS

SWING

HELA

16.719.-721**
16.726-729.**
16.732.**
16.737-739.**

16.742.**

16.707.**

16.733.**

16.734.**
Tylko uruchamianie od przodu!

16.735.**

16.736.**

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

X = 20 mm

1) X = 25/30 mm 2) X = 30/35 mm

3)

3)

3)

X = 20 mm

3)

90.701.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.750.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.708.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C







90.702.00..**

CC-150-S-UO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.703.00..**

CC-150-S-UO-2V-2C









3)

3)

3)

90.709.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.705.00..** (wolnostojący) CC-150-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.705.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.707.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.706.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.699.00..**

CC-200-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.751.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.651.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C







90.659.00..**

CC-150-S-FO-2V-2C















90.720.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C















90.721.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C







3)

90.724.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.725.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C







3)

3)

3)

3)

90.803.00..**

CC-80-S-FO-2V-2C









90.730.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C











90.731.00..**

CC-121-S-FO-2V-2C











3)

3)

3)

3)

3)

3)
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Nowa generacja spłuczek podtynkowych SANIT INEO
• mały otwór rewizyjny,
• innowacyjna technologia dwukablowa
• sterowanie spłukiwaniem poprzez elastyczne kable
a 4nie tradycyjne popychacze
• podłączenie przycisku z kablem mechanizmu
spłukującego poprzez szybkozłącze na wcisk
• szeroki zakres regulacyjny w zakresie dozowania
spłukiwanej wody

WA.000.00..0011 – 04/2014

• prosty nieskomplikowany montaż

Przedstawiciel w Polsce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
Export-Import E.M. Dobrzyński • ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice • tel./fax 32 230 49 63, 32 231 02 22 • e-mail: handel@saniteisenberg.pl

www.saniteisenberg.pl

