
Odtoky pre  kúpeľňové a  sprchové vane

Odvodňovacia technika 
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Prítoky, odtoky a  prepady podľa DIN   EN  274 pre  kúpeľňové 
a  sprchové vane. Mechanické a  elektronické varianty 
výbavy, dizajnové varianty a  príslušenstvo. 
 
Premyslené technické vybavenie budov pre  jednoduchú 
montáž. 
Telesá odtokov a  prepadov z  PP  (polypropylén) s  najlepšími 
vlastnosťami pre  domáce odpadové vody. 
Ocenené varianty dizajnov pre  individuálne riešenie kúpeľne. 
 
Zmiešavacie jednotky   Multiplex  Trio  E 
Elektronické armatúry na  použitie s  odtokmi a  prepadmi 
  Multiplex  Trio alebo  Rotaplex  Trio. 
Ovládacie prvky pre  prívod vody možno umiestniť ľubovoľne. 
Displeje na  indikáciu dôležitých funkcií. 
Funkcia wifi pre  diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie. 
Všetky modelové varianty kombinovateľné s  elektricky 
ovládateľnými odtokovými ventilmi  Multiplex a  Rotaplex. 
 
  Multiplex  Trio/ Rotaplex  Trio 
Odtoky a  prepady pre  kúpeľňové vane, s  prívodom vody 
cez  prepadové teleso. 
Pre kúpeľňové vane s  Ø  odtokového otvoru 52/90  mm. 
Elektricky ovládané odtokové ventily možné v  kombinácii 
so  zmiešavacími jednotkami   Multiplex  Trio  E. 
 
  Multiplex  Trio  F 
Odtoky a  prepady pre  kúpeľňové vane, s  prívodom vody 
cez  odtokové teleso. 
 
 Multiplex/Rotaplex 
Odtoky a  prepady pre  kúpeľňové vane s  Ø  odtokového otvoru 
52/90  mm. 
 
 Tempoplex 
Odtoky pre  ploché sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90. 
Ploché modelové varianty pre  renovácie. 
  Tempoplex  Plus pre  wellness sprchy s  obzvlášť vysokým 
výkonom odtoku.
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1

Multiplex 586
Rotaplex 588
 Multiplex  Trio 589
Rotaplex  Trio 593
 Multiplex  Trio  E 596
Motorom poháňané súpravy s  napúšťaním 

cez  prepadové teleso 598
Motorom poháňané súpravy s  napúšťaním 

cez  odtokové teleso 599
Rúrkové prerušovače 600
Simplex 601
Simplex  Trio 603
Citaplex 603
Odtoky a  prepady 604
Tempoplex 605
 Tempoplex  Plus 607
Domoplex 608
Duoplex 609
Varioplex 609
Ventily prepadových rúrok 610
Vretenové ventily, zápachové uzávery 611
Príslušenstvo 612

ObSaH

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN) 
Číslo GTIN sa  skladá z  konštantného čísla výrobcu 4015211 
a  príslušného šesťmiestneho čísla položky, na  tomto príklade 
 305  611. Zámena posledných šiestich miest za  číslo položky 
dáva kód  GTIN.

V1

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Kaž-
dý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a 
systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto 
len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľ-
koobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené ce-
nové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odha-
dovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím 
systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a 
prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa 
tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien 
neobsahujú daň z pridanej hodnoty.
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 MulTIPlEx

 Multiplex- odtok/prepad
 Visign  M5
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, 
ventil pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP V52 balenie artikel RS € 
6162.45 40/50 560 100–260 180–400 ✓  ✓ 24 101 909  14 72,19
6163.45 40/50 725 130–370 180–430  ✓ ✓ 10 138 561  14 79,04

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 Multiplex- odtok/prepad
 Visign  M5
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, ventil pochrómovaný
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
 model  6162

G Db l H ŠV V52 balenie artikel RS € 
1½ 560 100–260 180–400 ✓ ✓ 24 114 893  14 68,01

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

 Multiplex- odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - bez: otočná rozeta, kuželík ventilu

Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6162.1 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 24 103 071  14 53,91
6163.1 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 111 069  14 60,72
6163.2 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 308 889  14 70,50

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 Multiplex- výbavová súprava
 Visign  M5
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, kuželík ventilu
 model  6162.01

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 10 721 244  14 16,64

ušľachtilá matná/velúrový chróm 1 735 906  15 84,79
farby ušľachtilej ocele/kefovaná 1 735 890  15 116,70

biely dizajn 1 735 883  15 58,12

 Multiplex- výbavová súprava
 Visign  M3
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/
prepad

Vybavenie
otočná rozeta, kuželík ventilu
 model  6154.0

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 576 325  14 44,26

biely dizajn 1 735 913  15 120,03
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 Multiplex- odtok/prepad
 Visign  M9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm
 - ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej 
hladiny

Vybavenie
rozeta na  prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil 
pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6171.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 724 566  14 167,05
6171.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 733 582  14 175,17
6171.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 733 599  14 186,76

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 Multiplex- výbavová súprava
 Visign  M9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
rozeta na  prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruba, kuželík ventilu
Upozornenie
Pri montáži sa  musí vymeniť upevňovacia príruba!
 model  6171.0

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 724 597  14 80,36

ROTaPlEx

Rotaplex- odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H SP aV b90 balenie artikel RS € 
6142.32 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 488 659  14 170,80
6142.33 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 574 956  14 212,43

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Rotaplex- výbavová súprava
 Visign  R5
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, krytka
 model  6142.01

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 721 558  14 28,55

Rotaplex- výbavová súprava
 Visign  R3
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/
prepad

Vybavenie
otočná rozeta, krytka
 model  6156.0

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 586 508  14 71,51

  MulTIPlEx  TRIO

  Multiplex  Trio- odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 - bez: otočná rozeta, rozeta na  prepade, kuželík ventilu

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6161.52 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 10 725 778  10 148,48
6161.62 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 727 970  10 169,82
6161.72 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 987  10 229,36

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

  Multiplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  MT5
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio- odtok/prepad  funkčná jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, kuželík ventilu
 model  6161.01

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 10 725 785  10 167,39

ušľachtilá matná/velúrový chróm 1 732 486  15 288,44
ušľachtilá mosadz 1 732 493  15 414,96

farby ušľachtilej ocele/kefovaná 1 732 509  15 349,03
biely dizajn 1 725 815  15 304,70
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  Multiplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  MT3
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio- odtok/prepad  funkčná jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, kuželík ventilu
 model  6161.13

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 725 792  10 175,74

biely dizajn 1 725 822  15 304,28

  Multiplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  MT5
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková 
príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6161.50 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 1 727 734  10 192,87
6161.60 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 1 727 741  10 329,58
6161.70 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 1 727 758  10 389,25

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

  Multiplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  MT3
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková 
príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6161.51 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ 5 727 703  10 355,22
6161.61 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 10 727 710  10 376,56
6161.71 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ 10 727 727  10 427,54

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

model DN Db l H ŠV SP aV V52 vyhotovenie balenie artikel RS € 
6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ pochrómované 5 723 347  10 383,61

6170.10 40/50 560 100–260 180–400 ✓   ✓ farby ušľachtilej 
ocele/kefovaná 5 724 559 1 15 581,36

6170.11 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ pochrómované 10 733 605  10 403,68
6170.12 40/50 1070 100–680 180–480   ✓ ✓ pochrómované 1 733 612  10 451,36

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
1) Dodací termín zákazníckeho individuálneho programu: 6 týždňov; spätný odber nie  je možný!

  Multiplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 - ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou, voliteľné zvýšenie vodnej 
hladiny

Vybavenie
rozeta na  prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil 
pochrómovaný
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!

  Multiplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o  5  cm
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio- odtok/prepad  funkčná jednotka 
 model  6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie
rozeta na  prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruba, kuželík ventilu
Upozornenie
Pri montáži sa  musí vymeniť upevňovacia príruba!
 model  6170.0

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 724 580  10 242,67

 Multiplex- predlžovacia súprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: predĺženie odtoku 
kúpeľňovej vane s  hrubším dnom

 model  6161.7

H balenie artikel RS € 
20 1 122 201  10 7,80

H =  výška
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  Multiplex  Trio  F- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta 
za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody 
cez  odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta  Visign  M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový 
oblúk  45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie zariadenie Db  s 
rozetou Ru2
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H ŠV SP aV V52 balenie artikel RS € 
6145.4 40/50 560 100–260 180–350 ✓   ✓ 1 672 027  10 539,22
6145.5 40/50 725 130–370 180–370  ✓  ✓ 1 675 462  10 546,50
6145.6 40/50 1070 130–680 180–430   ✓ ✓ 1 675 479  10 599,27

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

  Multiplex  Trio  F- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta  Visign  M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový 
oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db SP aV V52 balenie artikel RS € 
6145.51 40/50 725 ✓  ✓ 1 675 486  10 412,08
6145.61 40/50 1070  ✓ ✓ 1 687 564* 10 439,13

Db =  dĺžka bovdenového lanka
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

 ROTaPlEx  TRIO

 Rotaplex  Trio- odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 - bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na  prepade

Vybavenie
prítoková príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H SP aV b90 balenie artikel RS € 
6141.62 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 949  10 288,78
6141.72 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 956  10 324,17

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90

 Rotaplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  RT5
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, krytka
 model  6141.01

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 732 530  10 151,96

farby ušľachtilej ocele/kefovaná 1 732 547  15 419,21
biely dizajn 1 732 523  15 311,85

 Rotaplex  Trio- výbavová súprava
 Visign  RT3
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: funkčná jednotka 
odtok/prepad

Vybavenie
otočná rozeta, rozeta na  prepade, 
krytka
 model  6141.02

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 734 107  10 151,96
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 Rotaplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  RT5
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková 
príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H SP aV b90 balenie artikel RS € 
6141.60 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 727 680  10 456,16
6141.70 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 697  10 482,27

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90

 Rotaplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  RT3
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso

Vybavenie
otočná rozeta chrómovaná, prítokový kryt pochrómovaný, krytka pochrómovaná, prítoková 
príruba, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model DN Db l H SP aV b90 balenie artikel RS € 
6141.61 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 1 727 666  10 474,56
6141.71 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 727 673  10 507,79

Db =  dĺžka bovdenového lanka
l =  dĺžka
H =  výška
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
aV =  kúpeľňové vane s  atypickou dĺžkou
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

 Rotaplex  Trio  F- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta 
za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody 
cez  odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta  Visign  R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový 
oblúk  45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie zariadenie Db  s 
rozetou Ru2
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,00 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri pokyn k  používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6145.1

DN Db b90 balenie artikel RS € 
40/50 725 ✓ 1 651 411* 10 623,55

Db =  dĺžka bovdenového lanka
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Rotaplex  Trio  F- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta 
za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody 
cez  odtokové teleso

Vybavenie
otočná rozeta  Visign  R5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový 
oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s
Upozornenie
Pozri pokyn k  používaniu typu kúpeľňovej vane!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6145.2

DN Db b90 balenie artikel RS € 
40/50 725 ✓ 1 663 568* 10 476,35

Db =  dĺžka bovdenového lanka
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

Rotaplex- predlžovacia súprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: predĺženie odtoku 
kúpeľňovej vane s  hrubším dnom

 - nevhodné pre   Rotaplex  Trio  F- 
odtok/prepad  model  6145.1

 model  6141.7

H balenie artikel RS € 
22 1 583 668  10 11,14

H =  výška
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  MulTIPlEx  TRIO  E

  Multiplex  Trio  E- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická
 - pre následujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpeľňovej vane 
(elektronicky riadené), v  spojení s    Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio alebo  Rotaplex  Trio  F  (voliteľná elektrická prevádzka)

 - elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné 
na  diaľku prostredníctvom mobilných koncových zariadení (android, 
iOS, Windows) priamo alebo cez  internet s  wifi modulom 
  Multiplex  Trio  E

Vybavenie
ovládací prvok pochrómovaný, pamäťová funkcia pre  teplotu, množstvo prítokovej vody a  výšku 
naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, 
manuálne premostiteľné blokovanie pri  38  °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací 
zdroj
Technické údaje 
sieťové napätie 100–240 V  aC/ 50–60  Hz
podľa DIN   EN  1111
 model  6146

balenie artikel RS € 
 1 662 295  10 2.063,50

  Multiplex  Trio  E2- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická
 - pre následujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpeľňovej 
vane (elektronicky riadené), v  spojení s    Multiplex  Trio, 
  Multiplex  Trio  F,  Rotaplex  Trio alebo  Rotaplex  Trio  F  (voliteľná 
elektrická prevádzka)

 - elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na  diaľku prostredníctvom 
mobilných koncových zariadení (android, iOS, Windows) priamo alebo cez  internet s  wifi 
modulom   Multiplex  Trio  E

Vybavenie
2 ovládacie prvky chrómované, pamäťová funkcia pre  teplotu, množstvo prítokovej vody a  výšku 
naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, 
manuálne premostiteľné blokovanie pri  38  °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací 
zdroj
Technické údaje 
sieťové napätie 100–240 V  aC/ 50–60  Hz
podľa DIN   EN  1111
 model  6146.2

balenie artikel RS € 
 1 682 972  10 2.465,01
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

  Multiplex  Trio  E3- armatúra
zmiešavacia jednotka elektronická
 - pre následujúce produkty a  použitie: napúšťanie kúpeľňovej 
vane (elektronicky riadené), v  spojení s    Multiplex  Trio, 
  Multiplex  Trio  F,  Rotaplex  Trio alebo  Rotaplex  Trio  F  (voliteľná 
elektrická prevádzka)

 - elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na  diaľku prostredníctvom 
mobilných koncových zariadení (android, iOS, Windows) priamo alebo cez  internet s  wifi 
modulom   Multiplex  Trio  E

Vybavenie
ovládací prvok pochrómovaný (zap./vyp., nastavenie teploty), displejový prvok pochrómovaný 
so  skleným povrchom na  indikáciu teploty a  dotykovou funkciu na  voľbu menu, pamäťová funkcia 
pre  teplotu, množstvo prítokovej vody a  výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, 
ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri  40  °C, 
pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj
Technické údaje 
sieťové napätie 100–240 V  aC/ 50–60  Hz
podľa DIN   EN  1111
 model  6146.215

balenie artikel RS € 
 1 684 655  10 2.699,29

  Multiplex  Trio  E- predlžovací kábel
 - pre následujúce produkty a  použitie: predĺženie prípojného kábla pochrómovaného ovládacieho 
prvku

 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická 
 model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.215

 model  6146.22

lK balenie artikel RS € 
3000 1 668 297  10 121,39

lK =  dĺžka kábla

  Multiplex  Trio  E- predlžovací kábel
 - pre následujúce produkty a  použitie: predĺženie prípojného kábla displejového prvku
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146.215

 model  6146.222

lK balenie artikel RS € 
3000 1 685 928  10 65,58

lK =  dĺžka kábla

  Multiplex  Trio  E- rozširujúca súprava
 - pre následujúce produkty a  použitie: všetky ovládacie prvky, pod  omietku, dutá stena
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická 
 model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.215

Vybavenie
podomietková krabica 68  mm, prázdna rúra 2,5  m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia 
rozeta pochrómovaná
 model  6146.36

balenie artikel RS € 
 1 671 358  10 173,14
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  Multiplex  Trio  E- rozširujúca súprava
 - pre následujúce produkty a  použitie: displejový prvok, pod  omietku, dutá stena
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146.215

Vybavenie
podomietková krabica 68  mm, prázdna rúra 2,5  m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia 
rozeta pochrómovaná
 model  6146.221

balenie artikel RS € 
 1 684 877  10 233,57

MOTOROM POHáňaNé SúPRaVy S  NaPúŠťaNíM CEZ  PREPaDOVé TElESO

  Multiplex  Trio- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická 
 model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.215

 - kuželík ventilu motorový pohon
Vybavenie
rozeta na  prepade pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, prítoková príruba, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk  45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC  motor 12 V/0,5 a, počítanie 
impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max.  3 s, prípojný kábel 3  m  JST/xHP 5
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6175.1

DN SP V52 balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ 1 731 618  10 428,27

SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 Rotaplex  Trio- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická 
 model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.215

 - kuželík ventilu motorový pohon
Vybavenie
rozeta na  prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková príruba, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk  45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC  motor 12 V/0,5 a, počítanie impulzu 
zap.-vyp., dĺžka impulzu max.  3 s, prípojný kábel 3  m  JST/xHP 5
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,25 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6175.2

DN SP b90 balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ 1 731 625  10 519,91

SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Predlžovací kábel
 - pre následujúce produkty a  použitie: napájací zdroj a  ovládanie alebo kontakt Reed a  ovládanie, 
odtok/prepad s  elektrickým pohonom

 - náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava  model  8121.020
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi: napájací zdroj  model  8350.11, 8350.12, ovládanie 
pisoáru  model  8121.21, programovacia súprava  model  8350.26,   Multiplex  Trio  F- odtok/prepad 
 model  6148.1,  Rotaplex  Trio  F- odtok/prepad  model  6148.2

 model  8352.690

lK balenie artikel RS € 
2000 1 628 505  65 30,06

lK =  dĺžka kábla

MOTOROM POHáňaNé SúPRaVy S  NaPúŠťaNíM CEZ  ODTOKOVé TElESO

  Multiplex  Trio  F- odtok/prepad
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody 
cez  odtokové teleso

 - pre použitie s  následujúcimi produktmi: 
  Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  
zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia 
jednotka elektronická  model  6146.215

 - kuželík ventilu motorový pohon
Vybavenie
rozeta na  prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk  45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie 
zariadenie Db  s rozetou Ru2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC  motor 12 V/0,5 a, počítanie 
impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max.  3 s, prípojný kábel 3  m  JST/xHP 5
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,85 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6148.1

DN SP V52 balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ 1 675 493  10 794,13

SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 Rotaplex  Trio  F- odtok/prepad
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  odtokové teleso
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Multiplex  Trio  E- armatúra  zmiešavacia jednotka 
elektronická  model  6146,   Multiplex  Trio  E2- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická 
 model  6146.2,   Multiplex  Trio  E3- armatúra  zmiešavacia jednotka elektronická  model  6146.215

 - kuželík ventilu motorový pohon
Vybavenie
rozeta na  prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, 
odtokový oblúk  45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie 
zariadenie Db  s rozetou Ru2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC  motor 12 V/0,5 a, počítanie 
impulzu zap.-vyp., dĺžka impulzu max.  3 s, prípojný kábel 3  m  JST/xHP 5
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  1,00 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
Upozornenie
Pozri aktuálny prehľad pokynov k  používaniu!
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6148.2

DN b90 SP balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ 1 675 530* 10 909,64

b90 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 90
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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Predlžovací kábel
 - pre následujúce produkty a  použitie: napájací zdroj a  ovládanie alebo kontakt Reed a  ovládanie, 
odtok/prepad s  elektrickým pohonom

 - náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava  model  8121.020
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi: napájací zdroj  model  8350.11, 8350.12, ovládanie 
pisoáru  model  8121.21, programovacia súprava  model  8350.26,   Multiplex  Trio  F- odtok/prepad 
 model  6148.1,  Rotaplex  Trio  F- odtok/prepad  model  6148.2

 model  8352.690

lK balenie artikel RS € 
2000 1 628 505  65 30,06

lK =  dĺžka kábla

RúRKOVé PRERuŠOVaČE

Podomietkový rúrkový prerušovač
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:   Multiplex  Trio, 
 Rotaplex  Trio

 - bez: rozeta
Vybavenie
podomietkový rúrkový prerušovač 
DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie 
zariadenie Db
s reg. č. DVGW
 model  6161.81

G balenie artikel RS € 
¾ 5 274 528  10 134,29

Pripojovacia súprava
podomietkový rúrkový prerušovač
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:   Multiplex  Trio, 
 Rotaplex  Trio

 - bez: rozeta
Vybavenie
podomietkový rúrkový prerušovač 
DN20, DIN   EN  1717 zabezpečovacie 
zariadenie Db, rúra  Sanfix 3,5  m
s reg. č. DVGW
 model  6161.86

d G balenie artikel RS € 
16 ½ 1 273 583  10 219,78

Rozeta
 Visign  RU2
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: podomietkový rúrkový 
prerušovač  model  6161.81, 
pripojovacia súprava  podomiet-
kový rúrkový prerušovač 
 model  6161.86

 model  6161.89

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 5 490 690  10 12,91

Rozeta
 Visign  RU1
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač  model  6161.81, 
pripojovacia súprava  podomietkový rúrkový prerušovač  model  6161.86

 model  6161.80

vyhotovenie balenie artikel RS € 
ušľachtilá matná/velúrový chróm 1 273 514  15 48,53

biely dizajn 1 273 521  15 34,14
ušľachtilá mosadz 1 273 552* 15 88,49

farby ušľachtilej ocele 1 450 168  15 54,49

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Pripojovacia súprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: prívod vody, 
  Multiplex  Trio,   Multiplex  Trio  F, 
 Rotaplex  Trio,  Rotaplex  Trio  F

Vybavenie
rúra  Sanfix 1,5  m
 model  6161.9

d G balenie artikel RS € 
16 ½ 5 106 010  10 81,40

SIMPlEx

Simplex- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový 
uzáver, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6168

DN Db ŠV V52 balenie artikel RS € 
40 560 ✓ ✓ 15 106 447  14 28,46

Db =  dĺžka bovdenového lanka
ŠV =  štandardné vane
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Simplex- odtok/prepad
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový 
uzáver plochý, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6168.7

DN Db ŠV V52 balenie artikel RS € 
40 560 ✓ ✓ 25 650 674  14 50,66

Db =  dĺžka bovdenového lanka
ŠV =  štandardné vane
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Simplex- odtok/prepad
ploché vyhotovenie; iba  33 mm potreba miesta za  kúpeľňovou vaňou
Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

model DN Db ŠV SP V52 balenie artikel RS € 
6168.45 40/50 560 ✓  ✓ 25 285 357  14 28,91
6168.46 40/50 725  ✓ ✓ 25 595 678  14 54,53

Db =  dĺžka bovdenového lanka
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Kuželík ventilu
 - pre následujúce produkty 
a  použitia:  Multiplex, 
  Multiplex  Trio, Simplex

 - obr. 5
 model   6168-035

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 50 215 392  10 10,73

Simplex- rozeta
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: konštrukčný rad  od 
2009

 - obr. 3
 model  6168.02

vyhotovenie balenie artikel RS € 
pochrómované 1 657 406  10 16,36
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

 SIMPlEx  TRIO

 Simplex  Trio- odtok/prepad
 Visign  MT5
 - pre následujúce produkty a  použitie: prívod vody cez  prepadové teleso

Vybavenie
prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový 
uzáver, odtokový oblúk  45°, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s

model DN Db ŠV SP V52 balenie artikel RS € 
6166.41 40/50 560 ✓  ✓ 10 728 007  10 249,17
6166.42 40/50 725  ✓ ✓ 10 728 014  10 266,03

Db =  dĺžka bovdenového lanka
ŠV =  štandardné vane
SP =  kúpeľňové vane so  stredovým pripojením
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

CITaPlEx

Citaplex- odtok/prepad
Vybavenie
rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,94 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6176.45

DN ŠV a45 V52 balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ ✓ 25 101 947  90 23,56

ŠV =  štandardné vane
a45 =  odtokový oblúk  45°
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Citaplex- odtok/prepad
Vybavenie
rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,94 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
 model  6178

DN ŠV V52 balenie artikel RS € 
40 ✓ ✓ 25 354 916  90 10,45

ŠV =  štandardné vane
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

ODTOKy a  PREPaDy

Odtok/prepad
Vybavenie
technika klick-uzáveru, rozeta na  prepade, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 300  mm  0,92 l/s
výkon prepadu pre  výšku vzdutia hladiny 60  mm  nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6177.45

DN ŠV V52 balenie artikel RS € 
40/50 ✓ ✓ 24 572 853  14 80,95

ŠV =  štandardné vane
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Odtok/prepad
Vybavenie
prepadová rúra pružná, rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm

model DN ŠV a45 DN40 V52 balenie artikel RS € 
6387.35 40/50 ✓ ✓  ✓ 25 311 537  90 11,02
6387.38 40 ✓  ✓ ✓ 25 132 880  90 10,48

ŠV =  štandardné vane
a45 =  odtokový oblúk  45°
DN40 =  vývod DN40
V52 =  pre  kúpeľňovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

 TEMPOPlEx

 Tempoplex- odtok
Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, odto-
kový oblúk  45°, krytka pochrómo-
vaná
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia 
hladiny  15  mm  0,45 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6956EX

Ø DN D90 balenie artikel RS € 
120 40/50 ✓ 10 364 786  90 26,28

D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90

Temposet- krytka
 model  6956.0

Ø vyhotovenie balenie artikel RS € 
120 pochrómované 5 192 730  90 30,94
120 aranja 1 277 215* 15 208,07
120 čisto biela=Ra l 9010 1 192 808* 15 62,23

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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 Tempoplex- odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny  15  mm  0,64 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6961

Ø H DN D90 balenie artikel RS € 
115 80 40/50 ✓ 1/10 575 601  90 71,30

H =  výška
D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90

 Tempoplex- odtok
BH  60  mm
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 30  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny  15  mm  0,55 l/s
 model  6963

Ø H DN D90 balenie artikel RS € 
115 60 40/50 ✓ 1/10 634 100  90 61,73

H =  výška
D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90

 Tempoplex- odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka kolmá, Ø  minimálneho 
vŕtaného otvoru 180 mm
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny  15  mm  0,64 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6962

Ø H DN D90 balenie artikel RS € 
115 80 40/50 ✓ 1 576 455  90 79,35

H =  výška
D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

  TEMPOPlEx  PluS

  Tempoplex  Plus- odtok
vysoký výkon odtoku
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodorovná s  guľovým kĺbom 
prestaviteľná
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 60  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny  15  mm  0,85 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6960

DN Ø H D90 balenie artikel RS € 
50 115 90 ✓ 1 578 916  90 83,02

H =  výška
D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90

Odtokový oblúk  45°
 - lepiteľný

 model  4973.98

DN balenie artikel RS € 
50 1 680 626  90 5,56

Krytka
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka,  Tempoplex, 
  Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm

 model  6964.0

Ø D90 vyhotovenie balenie artikel RS € 
115 ✓ pochrómované 5 649 982  90 28,55

D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90

Krytka
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus,  Tempoplex 
60  mm

 model  6960.0

Ø D90 vyhotovenie balenie artikel RS € 
112 ✓ pochrómované 1 560 003 1 90 100,79
112 ✓ ušľachtilá matná/velúrový chróm 1 560 812  15 88,37
112 ✓ ušľachtilá mosadz 1 560 829* 15 425,91
112 ✓ farby ušľachtilej ocele/kefovaná 1 560 843  15 90,50
112 ✓ biely dizajn 1 560 805  15 62,23

D90 =  pre  sprchové vane s  Ø  odtokového otvoru 90
1) krytka mosadz
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

Sitková vložka
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Tempoplex, 
  Tempoplex  Plus,  Tempoplex 
60  mm, konštrukčný rad  od 2006

 - nevhodné pre   Tempoplex- odtok 
 model  6956Ex

 model  6961.96

balenie artikel RS € 
 1 582 951  90 8,81
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DOMOPlEx

Domoplex- odtok
Vybavenie
krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274

model Ø H DN D52 D65 balenie artikel RS € 
6928 75 80 40/50 ✓  10 126 582  90 28,14
6929 90 80 40/50  ✓ 10 208 615  90 35,92

H =  výška
D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
D65 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 65

Domoplex- odtok
Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk  45°, krytka
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,73 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6928EX

Ø DN D52 vyhotovenie balenie artikel RS € 
75 40/50 ✓ pochrómované 10 364 755  90 19,20

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Domoplex- krytka
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka

model Ø D52 D65 vyhotovenie balenie artikel RS € 
6930.0 75 ✓  pochrómované 10 649 968  90 9,36
6931.0 90  ✓ pochrómované 1/10 649 975  90 12,43

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
D65 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 65

Domoplex- krytka
 - pre následujúce produkty a  použitie: funkčná jednotka

 model  6928.0

Ø D52 vyhotovenie balenie artikel RS € 
75 ✓ biely dizajn 1 140 342  15 33,12

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Domoplex- prepadová rúrka
 model  6928.5

D52 vyhotovenie balenie artikel RS € 
✓ pochrómované 1 446 642  90 16,73

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

DuOPlEx

Duoplex- odtok
Vybavenie
prepadová rúrka s  krycím vekom pochrómovaná vytiahnuteľná, zápachový uzáver vyberateľný, 
odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,65 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6934

Ø SV DN D52 balenie artikel RS € 
75 90 40/50 ✓ 1 327 460  90 37,08

SV =  stav vody
D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Duoplex- prepadová rúrka 
s  krycím vekom
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: odtok

 model  6934.0

Ø D52 CHR balenie artikel RS € 
75 ✓ ✓ 1 334 390  90 15,71

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52
CHR =  pochrómované

VaRIOPlEx

Varioplex- odtok
 - pre následujúce produkty a  použitie: sprchová vaňa

Vybavenie
technika klick-uzáveru, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,53 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6977

DN vyhotovenie balenie artikel RS € 
40/50 pochrómované 1 572 860  10 41,88
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Varioplex- odtok
Vybavenie
prepadová rúrka mosadz pochrómovaná, zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,53 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6931.45

Ø SV DN D52 balenie artikel RS € 
70 120 40/50 ✓ 10 101 220  90 25,06

SV =  stav vody
D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,6 l/s
 model  6821.45

Ø G DN D52 balenie artikel RS € 
70 1½ 40/50 ✓ 25 312 121  90 10,14

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, odtokový oblúk  45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,55 l/s
 model  6822.45

Ø G DN D52 balenie artikel RS € 
70 1½ 40/50 ✓ 25 312 138  90 10,14

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

VENTIly PREPaDOVýCH RúROK

Spodná časť ventilu
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: prepadová rúrka 
s  mosadzným kónusom

 - mosadz pochrómovaná
 model   3932-667

G Ø DVV balenie artikel RS € 
2 80 70 1 152 802  10 104,43

1½ 70 40 1 129 804  10 48,14

DVV =  dĺžka vretenového ventilu

Prepadová rúrka
 - mosadz pochrómovaná

Vybavenie
plastový kónus
 model  44. 1-603

pre G SV balenie artikel RS € 
1¼ 120 1 132 682  10 24,28
1¼ 140 1 159 108  10 25,94
1¼ 175 1 147 082  10 28,75
1¼ 250 1 108 861  10 35,01

SV =  stav vody
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Odtoky pre kúpeľňové a sprchové vane  V1
V1

Prepadová rúrka
 - mosadz pochrómovaná

Vybavenie
gumový kónus
 model  45. 1-603

pre G SV balenie artikel RS € 
1½ 120 5 123 864  10 12,14
1½ 140 1 142 193  10 12,14
1½ 175 1 145 484  10 27,47
1½ 200 1 140 045  10 35,78
1½ 225 1 148 263  10 38,33
1½ 250 1 124 915  10 40,76
1½ 275 1 240 554  10 46,77
1½ 300 1 208 622  10 52,90
1½ 325 1 237 363  10 58,91
1½ 350 1 175 108  10 65,04

SV =  stav vody

Spodná časť ventilu
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: ventil prepadovej rúrky 
s  gumovým alebo plastovým 
kónusom

 - mosadz pochrómovaná
 model   45-667

G Ø DVV balenie artikel RS € 
1¼ 60 70 1 109 844  10 25,94
1¼ 70 40 1 132 095  10 16,99
1½ 70 40 1 116 910  10 19,30
1½ 70 70 1 126 605  10 29,01

DVV =  dĺžka vretenového ventilu

VRETENOVé VENTIly, ZáPaCHOVé uZáVERy

Vretenový ventil
 - mosadz

Vybavenie
sitko
 model  6912

G Ø DVV vyhotovenie balenie artikel RS € 
1½ 70 60 pochrómované 1 128 944  10 38,08

DVV =  dĺžka vretenového ventilu

Odtok
Vybavenie
zápachový uzáver, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 120  mm  0,55 l/s
 model  6887.19

Ø G DN D52 balenie artikel RS € 
70 1½ 40 ✓ 25 294 717  90 9,60

D52 =  pre  sprchovú vaňu s  Ø  odtokového otvoru 52

Zápachový uzáver
Vybavenie
odtokový oblúk  45°
kontrola kvality podľa DIN   EN  274
 model  6887.45

G DN balenie artikel RS € 
1½ 40/50 25 106 263  90 9,77
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PRíSluŠENSTVO

Šróbenie so  svorným krúžkom
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: rúry od  iných výrobcov

 - nevhodné pre: rúra   Sanfix  Fosta
 - mosadz
 - zástrčné sedlo Viega

Vybavenie
prevlečná matica poniklovaná
 model  1019

d s balenie artikel RS € 
16 2 10 356 682  77 5,43

s =  hrúbka steny

Pripájacie šróbenie
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: medená rúra, oceľová 
rúra

 - mosadz poniklovaná
 - zástrčné sedlo Viega

 model  94385.1

d G balenie artikel RS € 
12 ¾ 10 112 608  78 2,19
15 ¾ 10 105 358  78 2,19

 Pexfit  Pro- pripájacie šróbenie
s   SC-Contur
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: rúra  Pexfit  Pro  Fosta, 
rúra  Pexfit  Pro  Plus, zástrčné sedlo 
Viega

 - červený bronz
 - lisované pripojenie, závit G

 model  4722P

d G balenie artikel RS € 
14 ¾ 5 608 309* 64 5,70
16 ¾ 5 608 316  64 5,29
18 ¾ 5 608 323* 64 6,32
20 ¾ 5 608 330  64 6,32

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

Pripojovacia hadica
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:   Multiplex  Trio, 
 Rotaplex  Trio

 model  6149.95

R Ø l balenie artikel RS € 
¾ 19 550 1 750 657  10 35,50

l =  dĺžka

T-kus
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: prípojka odkvapkávacej 
vody na  prepadovej rúrke 
 Multiplex,   Multiplex  Trio, Citaplex, 
Rotaplex,  Rotaplex  Trio

 - plast
 model  6895

balenie artikel RS € 
 1 119 188  10 16,99

T-kus
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: prípojka odkvapkávacej 
vody na  prepadovej rúrke 
 Multiplex,   Multiplex  Trio, Citaplex, 
Rotaplex,  Rotaplex  Trio

 - plast
 model  6995.1

balenie artikel RS € 
 1 754 785  10 20,65

Odtokový oblúk  90°
 - plast

Vybavenie
tesnenie
 model   791-880

G DN l balenie artikel RS € 
1½ 40 270 10 106 966  60 3,32

l =  dĺžka

Nastaviteľná rúrka
odtoková rúrka
 - plast

Vybavenie
tesnenie
 model  6892

G DN l balenie artikel RS € 
1¼ 34 200 1 121 631  60 3,47
1½ 40 120 10 107 840  10 3,58
1½ 50 120 10 108 731  10 3,58

l =  dĺžka
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V1

Odtoková rúrka
 - plast
 - pružný

Vybavenie
tesnenie
 model  3892

DN1 DN2 l balenie artikel RS € 
50 50/40 250 10 460 761  60 16,27
50 50/40 500 10 460 778  60 20,93
50 50/40 750 10 460 785  60 25,60
50 50/40 1000 10 674 465  60 29,74

l =  dĺžka




