
Sprchové žľaby  Advantix, sprchové 
žľaby   Advantix  Vario

Odvodňovacia technika 
X1
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Sprchové žľaby  Advantix poskytujú všetko, čomu 
zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:

 ■ kvalitu a  vysoko kvalitné spracovanie
 ■ bezpečnú montáž spriahnutého utesnenia
 ■ jednoduché ošetrovanie a  čistenie
 ■ najvyššiu mieru bezpečnosti a  hygieny
 ■ preskúšané podľa DIN   EN  1253, kontrolovaná kvalita
 ■ PP (polypropylén) šetrný k  životnému prostrediu a  vysoko 
kvalitná ušľachtilá oceľ

 ■ uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške vzdutia hladiny 
10/20  mm  podľa DIN   EN  1253

 
Oblasti použitia

 ■ spriahnuté utesnenia
 ■ dizajnové a  kúpeľňové riešenia

 
Dôležité pre  plánovanie a  výber:

 ■ potrebný výkon odtoku
 ■ druh sprchového žľabu (možnosť skrátenia, montáž na  stenu 
atď.)

 ■ montážne výšky, ktoré sú  k dispozícii v  konštrukcii podlahy
 ■ možnosti výberu medzi vysoko kvalitným plastom alebo 
ušľachtilou oceľou

 ■ mnohé rozličné dizajnové varianty
 ■ hodnoty výkonov odtokov sa  uvádzajú pri  zohľadnení výšky 
vzdutia 10 a  20  mm

 ■ pri plánovaní sprchy na  úrovni podlahy treba zohľadniť 
hodnotu odtoku pri  max. výške vzdutia hladiny 10  mm

 

Upozornenie k  používaniu 
Použité materiály sú  dimenzované na  zaťaženia domáceho 
použitia. Z  toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:

 ■ cez zápachové uzávery sa  môže odvádzať iba  odpadová 
voda bežná v  domácnosti, horúca voda iba  krátkodobo 
do  max. 95  °C

 ■ nesmú sa  používať žiadne chemické prostriedky na  čistenie 
upchatého potrubia

 ■ čistenie povrchov sa  smie uskutočňovať iba  pomocou 
neagresívnych čistiacich prostriedkov

 
Rýchle dimenzovanie   Advantix  Vario 
Softvér vás  podporuje pri  výbere a  zostavení programu 
  Advantix  Vario. Automaticky určuje vhodné dĺžky žľabu, varianty 
roštu a  všetky potrebné žľabové komponenty. Dodatočne 
ku  kusovníku možno priamo z  programu vytlačiť výkres 
so  všetkými údajmi, napr. plánom rezania. Bezplatný softvér 
rýchleho dimenzovania   Advantix  Vario, ako  aj ďalšie informácie 
sú  k dispozícii na  webovej stránke:  www. viega.cz / AdvantixVario 
 
Technické charakteristiky

 ■ výkon odtoku 0,4 l/s do  max. 1,1 l/s
 ■ menovité svetlosti DN  40/50
 ■ rozličné dizajnové varianty
 ■ sklenené rošty z  bezpečnostného skla ESG
 ■ rošty z  ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301
 ■ pieskovaná izolačná príruba s  obrubou pre  bezpečné 
upevnenie spriahnutého utesnenia

 ■ odtoky s  dobrými samočistiacimi vlastnosťami a  sčasti 
vyberateľné zápachové uzávery
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

Prehľad sprchových žľabov  Advantix 746

Sprchové žľaby  Advantix
Sprchové žľaby  Advantix montážna výška od  95 mm 747
Základné teleso sprchových žľabov  Advantix 748
Montážna výška od  40  mm 748
Montážna výška od  70  mm 749
Montážna výška od  95  mm 750
Príslušenstvo sprchových žľabov  Advantix 752

Sprchové žľaby   Advantix  Vario
Montážna výška od  70  mm 756
Montážna výška od  95  mm 756
Príslušenstvo sprchových žľabov   Advantix  Vario 757

Stenové sprchové žľaby   Advantix  Vario
Montážna výška od  70  mm 761
Montážna výška od  90  mm 761
Príslušenstvo stenových sprchových žľabov 

  Advantix  Vario 762

Rohové odtoky  Advantix
Montážna výška od  110  mm 764
Príslušenstvo rohových odtokov  Advantix 764

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.

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.

X1
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PrEHľAD SPrCHOVýCH žľABOV  ADVANTIX
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX MONTážNA VýšKA OD  95 MM

NOVÉ 

 Advantix- sprchový žľab
s roštom  Advantix  Visign  ER10
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt lesklý, súprava prestavovacích nožičiek, zápachový uzáver 
vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus  na DN50, 
sitková vložka
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.10

L balenie artikel rS € 
750 1 753 153  90 408,17
800 1 753 160  90 420,51
900 1 753 177  90 443,88
1000 1 753 184  90 511,39
1200 1 753 191  90 603,45

L =  dĺžka

NOVÉ 

 Advantix- sprchový žľab
s roštom  Advantix  Visign  ER13
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, rošt s  možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava prestavovacích 
nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 
otočný, prechodový kus  na DN50, sitková vložka
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,55 l/s
 model  4983.20

L balenie artikel rS € 
750 1 753 207  90 359,19
800 1 753 214  90 369,55
900 1 753 221  90 389,88
1000 1 753 238  90 448,22
1200 1 753 245  90 529,49

L =  dĺžka
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SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
ZáKLADNé TELESO SPrCHOVýCH žľABOV  ADVANTIX

 Advantix- základné teleso sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná, prípojka pre  odtok žľabu
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.10

L balenie artikel rS € 
750 1 736 965  90 191,62
800 1 736 972  90 198,13
900 1 736 989  90 213,32
1000 1 736 996  90 257,65
1200 1 737 009  90 307,86

L =  dĺžka

 Advantix- základné teleso sprchového žľabu
ku stene
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
izolačná príruba popieskovaná a  zahnutá na  montáž na  stenu, prípojka pre  odtok žľabu
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
Upozornenie
Hrúbka materiálu príruby na  stene dosahuje vrát. zvukoizolačného pásu 4,5  mm!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.20

L balenie artikel rS € 
750 1 737 016  90 268,88
800 1 737 023  90 279,65
900 1 737 030  90 291,34
1000 1 737 047  90 307,40
1200 1 737 054  90 342,81

L =  dĺžka

SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
MONTážNA VýšKA OD  40  MM

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: montážna výška od  40  mm
 - odtok kolmý

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,9 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balenie artikel rS € 
50 1 737 597  90 41,25
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

NOVÉ 

 Advantix- odtok sprchového žľabu
 - odtok kolmý
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka
Technické údaje 
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  1,2 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balenie artikel rS € 
40 1 766 955  90 23,68

SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
MONTážNA VýšKA OD  70  MM

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žľabu
(sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: montážna výška od  70  mm

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, 
prechodový kus  na DN50
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 25  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,4 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,45 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie  je z  dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné 
prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie 
zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN   EN  1253
 model  4982.93

balenie artikel rS € 
 1 737 580  90 27,02

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: montážna výška od  40  mm
 - odtok kolmý

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,9 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balenie artikel rS € 
50 1 737 597  90 41,25
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NOVÉ 

 Advantix- odtok sprchového žľabu
 - odtok kolmý
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka
Technické údaje 
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  1,2 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balenie artikel rS € 
40 1 766 955  90 23,68

 Advantix- súprava nastaviteľných nožičiek sprchového žľabu
(sanovací model)
 model  4982.91

BH ks balenie artikel rS € 
70–95 2 1 737 566  90 23,00

BH =  konštrukčná výška
ks =  počet v  súprave

SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
MONTážNA VýšKA OD  95  MM

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: montážna výška od  95  mm
 - dodatočne skrátiteľný na  sanovací model

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, 
prechodový kus  na DN50
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,5 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,55 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba 
naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného 
zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.92

balenie artikel rS € 
 1 737 573  90 27,02
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

 Advantix- zápachový uzáver sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: montážna výška od  40  mm
 - odtok kolmý

Vybavenie
zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,9 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,1 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4982.94

DN balenie artikel rS € 
50 1 737 597  90 41,25

NOVÉ 

 Advantix- odtok sprchového žľabu
 - odtok kolmý
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
sitková vložka
Technické údaje 
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  1,2 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,2 l/s
 model  4982.83

DN balenie artikel rS € 
40 1 766 955  90 23,68

 Advantix- súprava nastaviteľných 
nožičiek sprchového žľabu
 model  4982.90

BH ks balenie artikel rS € 
95–160 2 1 737 559  90 23,73

BH =  konštrukčná výška
ks =  počet v  súprave
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SPrCHOVé žľABy  ADVANTIX
PríSLušENSTVO SPrCHOVýCH žľABOV  ADVANTIX

 Advantix- montážny rám  sprchového žľabu
hranatý obrys
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 8 – 20  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - mat
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er10 
 model  4982.50, 4982.51,  Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er12  model  4982.71, 
 Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er13  model  4982.70,  Advantix- rošt sprchového žľabu  
 Visign  Er14  model  4982.80, 4982.81

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné

 model  4982.30

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
750 mat 1 736 804  90 85,98
800 mat 1 736 811  90 92,00
900 mat 1 736 828  90 95,83
1000 mat 1 736 835  90 100,58
1200 mat 1 736 842  90 114,82

L =  dĺžka

 Advantix- montážny rám  sprchového žľabu
oblý obrys
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 8 – 20  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - mat
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er11 
 model  4982.60, 4982.61,  Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er12  model  4982.71, 
 Advantix- rošt sprchového žľabu   Visign  Er13  model  4982.70,  Advantix- rošt sprchového žľabu  
 Visign  Er14  model  4982.80, 4982.81

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné

 model  4982.40

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
750 mat 1 737 061  90 85,98
800 mat 1 737 078  90 92,00
900 mat 1 737 085  90 95,83
1000 mat 1 737 092  90 100,58
1200 mat 1 737 108  90 114,82

L =  dĺžka

 Advantix- súprava príslušenstva sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: obklad z  prírodného kameňa 23 – 36  mm
 - mat
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- montážny rám  sprchového žľabu 
 model  4982.30, 4982.40

 model  4982.96

vyhotovenie balenie artikel rS € 
mat 1 745 400  90 152,24

 Advantix- montážny rám  sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty a  použitie: všetky rošty sprchových žľabov  Advantix, výška obkladu 
12 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)

 - mat
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

 model  4982.45

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
750 mat 1 745 356  90 42,35
800 mat 1 745 363  90 43,63
900 mat 1 745 370  90 45,09
1000 mat 1 745 387  90 47,64
1200 mat 1 745 394  90 52,94

L =  dĺžka
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

 Advantix- rošt sprchového žľabu
 Visign  ER10
hranatý obrys
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 6 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka

model L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4982.50 750 mat 1 737 153  90 165,75
4982.50 800 mat 1 737 160  90 171,59
4982.50 900 mat 1 737 177  90 179,80
4982.50 1000 mat 1 737 184  90 202,99
4982.50 1200 mat 1 737 191  90 244,79
4982.51 750 lesk 1 737 207  90 165,75
4982.51 800 lesk 1 737 214  90 171,59
4982.51 900 lesk 1 737 221  90 179,80
4982.51 1000 lesk 1 737 238  90 202,99
4982.51 1200 lesk 1 737 245  90 244,79

L =  dĺžka

 Advantix- rošt sprchového žľabu
 Visign  ER11
oblý obrys
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 6 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka

model L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4982.60 750 mat 1 737 252  90 165,75
4982.60 800 mat 1 737 269  90 171,59
4982.60 900 mat 1 737 276  90 179,80
4982.60 1000 mat 1 737 283  90 202,99
4982.60 1200 mat 1 737 290  90 244,79
4982.61 750 lesk 1 737 306  90 165,75
4982.61 800 lesk 1 737 313  90 171,59
4982.61 900 lesk 1 737 320  90 179,80
4982.61 1000 lesk 1 737 337  90 202,99
4982.61 1200 lesk 1 737 344  90 244,79

L =  dĺžka

 Advantix- rošt sprchového žľabu
 Visign  ER12
 - pre následujúce produkty a  použitie: vloženie obkladu z  dlaždíc alebo prírodného kameňa 
v  ľubovoľnej výške

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka
 model  4982.71

L balenie artikel rS € 
750 1 737 405  90 110,99
800 1 737 412  90 114,63
900 1 737 429  90 119,48
1000 1 737 436  90 132,84
1200 1 737 443  90 162,32

L =  dĺžka
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 Advantix- rošt sprchového žľabu
 Visign  ER13
 - pre následujúce produkty a  použitie: vloženie obkladu z  dlaždíc alebo prírodného kameňa 
v  ľubovoľnej výške

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - výškovo prestaviteľné, rošt s  obrubou 10  mm

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka
 model  4982.70

L balenie artikel rS € 
750 1 737 351  90 116,83
800 1 737 368  90 120,66
900 1 737 375  90 125,77
1000 1 737 382  90 139,83
1200 1 737 399  90 170,86

L =  dĺžka

 Advantix- rošt sprchového žľabu
 Visign  ER14
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 6 – 18  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
 - výškovo prestaviteľné

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, sitková vložka, prvok z  ušľachtilej ocele štvorcový

model L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4982.81 750 sklo číre/svetlošedé 1 737 504  90 429,68
4982.81 800 sklo číre/svetlošedé 1 737 511  90 483,40
4982.81 900 sklo číre/svetlošedé 1 737 528  90 537,10
4982.81 1000 sklo číre/svetlošedé 1 737 535  90 590,81
4982.81 1200 sklo číre/svetlošedé 1 737 542  90 644,53
4982.80 750 sklo číre/čierne 1 737 450  90 429,68
4982.80 800 sklo číre/čierne 1 737 467  90 483,40
4982.80 900 sklo číre/čierne 1 737 474  90 537,10
4982.80 1000 sklo číre/čierne 1 737 481  90 590,81
4982.80 1200 sklo číre/čierne 1 737 498  90 644,53

L =  dĺžka

 Advantix- prechodový kus
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- zápachový 
uzáver sprchového žľabu 
 model  4982.92, 4982.93

 - PVC-C
 - lepiteľný

Vybavenie
chlopňové tesnenie
 model  4982.86

DN balenie artikel rS € 
40/50 1 756 062  90 9,24

 Advantix- prechodový kus
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- zápachový 
uzáver sprchového žľabu 
 model  4982.92, 4982.93

 - PP
 - nemožno lepiť

Vybavenie
chlopňové tesnenie
 model  4982.85

DN balenie artikel rS € 
40/50 1 759 469  90 5,89

 Advantix- montážne lepidlo
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-sprchový žľab 
z  ušľachtilej ocele, 
 Advantix-rohový odtok, kúpeľňový 
odtok superplochý s  tesniacou 
manžetou Schlüter-KErDI

 model  4938.22

obsah [ml] balenie artikel rS € 
290 15 571 788  72 55,84
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

 Advantix- tesniaci pás
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-sprchový žľab 
z  ušľachtilej ocele

 model  4964.95

L B H balenie artikel rS € 
5000 125 0,1 1 619 121  90 32,98

L =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- predlžovacia súprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-rošt 
sprchových žľabov, predĺženie 
 (15 – 25  mm) pri  použití obkladu 
z  prírodného kameňa

 model  4971.70

ks balenie artikel rS € 
8 1 593 933  90 69,86

ks =  počet v  súprave

 Advantix- nástroj
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: odobranie všetkých 
roštov  Advantix

 model  4965.90

balenie artikel rS € 
 1 689 704  74 33,93
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SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
MONTážNA VýšKA OD  70  MM

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu
plynule predĺžiteľný, 70  mm, (sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie 
(v  obložených sprchách) s  tesniacim pásom

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková 
súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľné uchytenie 
mostíkového roštu, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na  odrezanie
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 25  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,55 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,6 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie  je z  dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné 
prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie 
zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN   EN  1253
 model  4966.10

L BH DN balenie artikel rS € 
300–1200 70–95 40/50 1 721 671  90 357,34

L =  dĺžka
BH =  konštrukčná výška

SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
MONTážNA VýšKA OD  95  MM

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu
plynule predĺžiteľný
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie 
(v  obložených sprchách) s  tesniacim pásom

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, uzatváracie kryty, odtoková 
súprava samočistiaca, výškovo nastaviteľné uchytenie 
mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka 
na  odrezanie
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,4 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,8 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba 
naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného 
zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4965.10

L BH DN balenie artikel rS € 
300–1200 95–150 40/50 1 686 277  90 320,73

L =  dĺžka
BH =  konštrukčná výška
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
PríSLušENSTVO SPrCHOVýCH žľABOV   ADVANTIX  VArIO

  Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žľabu
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4965.10, 4966.10

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
montážne príslušenstvo

model Visign L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4965.30 Sr1 300–1200 mat 1 686 284  90 80,16
4965.31 Sr2 300–1200 lesk 1 686 291  90 96,16
4965.32 Sr3 300–1200 čierna 1 711 870  90 233,36
4965.33 Sr4 300–1200 biela 1 711 887  90 233,36

L =  dĺžka

NOVÉ 

  Advantix  Vario- zakončovacia lišta dlažby
pre sprchové žľaby   Advantix  Vario, pre  stenový odtok   Advantix  Vario
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 12 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

 model  4982.84

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
1232 mat 1 761 974  90 n.p. 

L =  dĺžka

  Advantix  Vario- súprava príslušen-
stva sprchového žľabu
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: obklad z  prírodného 
kameňa 20 – 33  mm  (dlaždica + 
lepidlo)

 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- mostí-
kový rošt sprchového žľabu 
 model  4965.30, 4965.31, 
  Advantix  Vario- základné teleso 
sprchového žľabu  model  4965.10

 model  4965.80

ks balenie artikel rS € 
2 1 686 321  90 21,57

ks =  počet v  súprave

  Advantix  Vario- súprava príslušen-
stva sprchového žľabu
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- mostí-
kový rošt sprchového žľabu 
 model  4965.30, 4965.31, 4965.32, 
4965.33

 model  4965.86

vyhotovenie balenie artikel rS € 
mat 1 686 383  90 54,00
lesk 1 689 728  90 54,00

čierna 1 713 072  90 82,45
biela 1 713 089  90 82,45

  Advantix  Vario- spojovací kus
 - pre následujúce produkty a  použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4965.10, 4966.10

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
distančná vložka, montážne príslušenstvo
 model  4965.12

L B balenie artikel rS € 
210 110 1 708 917  90 104,34

L =  dĺžka
B =  šírka
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  Advantix  Vario- zakončovací kus
 - pre následujúce produkty a  použitie: predĺženie
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4965.10

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
 model  4965.16

L B balenie artikel rS € 
275 110 1 708 931  90 120,79

L =  dĺžka
B =  šírka

  Advantix  Vario- zakončovací kus
70  mm, (sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: predĺženie
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4966.10

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
 model  4966.16

L B balenie artikel rS € 
275 110 1 721 695  90 112,89

L =  dĺžka
B =  šírka

  Advantix  Vario- spojovací kus
90°
 - pre následujúce produkty a  použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4965.10, 4966.10

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
 model  4965.14

L1 L2 B balenie artikel rS € 
290 290 110 1 708 924  90 142,75

L1 =  dĺžka
L2 =  dĺžka
B =  šírka
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

  Advantix  Vario- spojovací kus
90°
70  mm, (sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: spojenie dvoch sprchových žľabov
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu 
 model  4966.10

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
 model  4966.14

L1 L2 B balenie artikel rS € 
290 290 110 1 721 688  90 133,41

L1 =  dĺžka
L2 =  dĺžka
B =  šírka

  Advantix  Vario- súprava mostíkového roštu sprchového žľabu
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- spojovací kus   90°  model  4965.14, 
4966.14,   Advantix  Vario- zakončovací kus   model  4965.16, 4966.16

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
montážne príslušenstvo

model Visign L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4965.60 Sr1 200 mat 1 711 832  90 104,34
4965.61 Sr2 200 lesk 1 711 849  90 104,34
4965.62 Sr3 200 čierna 1 711 856  90 189,45
4965.63 Sr4 200 biela 1 711 863  90 189,45

L =  dĺžka

  Advantix  Vario- súprava príslušen-
stva
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- spojo-
vací kus   model  4965.12, 
  Advantix  Vario- spojovací kus   90° 
 model  4965.14, 4966.14, 
  Advantix  Vario- zakončovací 
kus   model  4965.16, 4966.16

 model  4965.50

vyhotovenie balenie artikel rS € 
mat 1 711 795  90 65,94
lesk 1 711 801  90 65,94

čierna 1 711 818  90 115,36
biela 1 711 825  90 115,36

  Advantix  Vario- súprava príslušen-
stva
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- spojo-
vací kus   90°  model  4965.14, 
4966.14,   Advantix  Vario- zakončo-
vací kus   model  4966.16

 model  4965.51

vyhotovenie balenie artikel rS € 
mat 1 711 788  90 65,94
lesk 1 711 757  90 65,94

čierna 1 711 771  90 115,36
biela 1 711 764  90 115,36

  Advantix  Vario- súprava príslušenstva
 - pre následujúce produkty a  použitie: obklad z  prírodného kameňa 20 – 33  mm  (dlaždica + 
lepidlo)

 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- súprava mostíkového roštu sprchového 
žľabu  model  4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63,   Advantix  Vario- súprava príslušenstva 
 model  4965.50

 model  4965.40

balenie artikel rS € 
 1 711 894  90 43,98
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  Advantix  Vario- súprava príslušen-
stva
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: obklad z  prírodného 
kameňa 20 – 33  mm  (dlaždica + 
lepidlo)

 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- súprava 
príslušenstva  model  4965.51

 model  4965.44

balenie artikel rS € 
 1 711 900  90 43,98

  Advantix  Vario- čistiaca pomôcka
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: čistiaci sací zvon

 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:   Advantix  Vario- 
základné teleso sprchového žľabu 
 model  4965.10, 4966.10

 model  4965.91

balenie artikel rS € 
 1 689 711  90 36,58

 Advantix- nástroj
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: odobranie všetkých 
roštov  Advantix

 model  4965.90

balenie artikel rS € 
 1 689 704  74 33,93

Odhrotovač
 model  2043

balenie artikel rS € 
 1 151 874  74 28,37

Odtokový oblúk  45°
 - lepiteľný

 model  4973.98

DN balenie artikel rS € 
50 1 680 626  90 5,56
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Sprchové žľaby Advantix, sprchové žľaby Advantix Vario  X1

X1

STENOVé SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
MONTážNA VýšKA OD  70  MM

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu
ku stene
plynule predĺžiteľný, 70  mm, (sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených 
sprchách) s  tesniacim pásom

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne 
nastaviteľná obkladová lišta, sitková vložka vyberateľná, náradie na  ochranu a  kontrolu obkladu, 
čistiaca kefa, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na  odrezanie
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 30  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,4 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,5 l/s
vstavaná hĺbka steny 25  mm
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku nie  je z  dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné 
prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie 
zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality
výkon odtoku podľa DIN   EN  1253
 model  4968.10

L BH DN balenie artikel rS € 
300–1200 70–100 40/50 1 736 736  90 407,55

L =  dĺžka
BH =  konštrukčná výška

STENOVé SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
MONTážNA VýšKA OD  90  MM

  Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu
ku stene
plynule predĺžiteľný
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených 
sprchách) s  tesniacim pásom

 - plast vysoko kvalitný
Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava samočistiaca, flexibilne 
nastaviteľná obkladová lišta, sitková vložka vyberateľná, náradie na  ochranu a  kontrolu obkladu, 
čistiaca kefa, izolačná príruba, izolačné príslušenstvo, pomôcka na  odrezanie
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 50  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,45 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,6–0,75 l/s
vstavaná hĺbka steny 25  mm
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba 
naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného 
zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4967.10

L BH DN balenie artikel rS € 
300–1200 90–160 40/50 1 736 552  90 407,55

L =  dĺžka
BH =  konštrukčná výška
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STENOVé SPrCHOVé žľABy   ADVANTIX  VArIO
PríSLušENSTVO STENOVýCH SPrCHOVýCH žľABOV   ADVANTIX  VArIO

  Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žľabu
ku stene
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- základné teleso sprchového žľabu  
ku  stene  model  4967.10, 4968.10

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
montážne príslušenstvo

model Visign L vyhotovenie balenie artikel rS € 
4967.30 Sr1 300–1200 mat 1 736 569  90 88,96
4967.31 Sr2 300–1200 lesk 1 736 576  90 88,96
4967.32 Sr3 300–1200 čierna 1 736 583  90 218,10
4967.33 Sr4 300–1200 biela 1 736 590  90 218,10

L =  dĺžka

NOVÉ 

  Advantix  Vario- odtok sprchového žľabu
kolmá
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
profilové tesnenie
Technické údaje 
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,7 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1,0 l/s
 model  4965.79

DN balenie artikel rS € 
50 1 769 550  90 n.p. 

NOVÉ 

  Advantix  Vario- zakončovacia lišta dlažby
pre sprchové žľaby   Advantix  Vario, pre  stenový odtok   Advantix  Vario
 - pre následujúce produkty a  použitie: výška obkladu 12 –  15  mm  (dlaždica + lepidlo)
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

 model  4982.84

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
1232 mat 1 761 974  90 n.p. 

L =  dĺžka

  Advantix  Vario- súprava príslušenstva sprchového žľabu
ku stene
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:   Advantix  Vario- mostíkový rošt sprchového žľabu  
ku  stene  model  4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

 model  4967.86

L vyhotovenie balenie artikel rS € 
300–1200 mat 1 736 606  90 49,97
300–1200 lesk 1 736 613  90 49,97
300–1200 čierna 1 736 620  90 77,06
300–1200 biela 1 736 637  90 77,06

L =  dĺžka
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Odtokový oblúk  45°
 - lepiteľný

 model  4973.98

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

 Advantix- nástroj
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: odobranie všetkých 
roštov  Advantix

 model  4965.90

balenie artikel rS € 
 1 689 704  74 33,93
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rOHOVé ODTOKy  ADVANTIX
MONTážNA VýšKA OD  110  MM

 Advantix- rohový odtok
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
Vybavenie
plechový profil na  stenu, súprava prestavovacích nožičiek, výškovo a  bočne nastaviteľný rám, 
uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a  možnosť prestavenia v  rozsahu 35 – 
50  mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, ponorná rúrka vyberateľná, sitková vložka, výškový 
vyrovnávací kus, izolačná príruba, zvukoizolačný pás, upevňovací materiál, tesniaci 
pás  Schlüter-KErDI s  lepidlom
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,75–1 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,8–1,1 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba 
naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného 
zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253

model DN BH OV vyhotovenie balenie artikel rS € 
4972.80 40/50 110–200 ✓ mat 1 592 363  90 591,99
4972.81 40/50 110–200 ✓ lesk 1 619 794  90 591,99

BH =  konštrukčná výška
OV =  odtok vodorovný

 Advantix- rohový odtok
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - bez: plechový profil na  stenu

Vybavenie
súprava prestavovacích nožičiek, výškovo a  bočne nastaviteľný rám, uzatváracia voda zabezpe-
čená voči spätnému vzdutiu a  možnosť prestavenia v  rozsahu 35 – 50  mm, možnosť čistenia 
prípojného potrubia, ponorná rúrka vyberateľná, sitková vložka, výškový vyrovnávací kus, izolačná 
príruba, upevňovací materiál, tesniaci pás  Schlüter-KErDI s  lepidlom
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,75–1 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,8–1,1 l/s
Upozornenie
Pri tomto modeli odtoku, v  najnižšom variante zabudovania, nie  je v  oblasti pripojovacej rúrky 
možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba 
naplánovať možné riešenie zo  strany stavby týkajúce sa  veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného 
zaliatia epoxidovou živicou!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253

model DN BH OV vyhotovenie balenie artikel rS € 
4972.82 40/50 110–200 ✓ mat 1 627 010  90 555,39
4972.83 40/50 110–200 ✓ lesk 1 627 003  90 555,39

BH =  konštrukčná výška
OV =  odtok vodorovný

rOHOVé ODTOKy  ADVANTIX
PríSLušENSTVO rOHOVýCH ODTOKOV  ADVANTIX

 Advantix- rošt
 Visign  EA1
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

model L H vyhotovenie balenie artikel rS € 
4972.30 165 20 mat 1 592 387  90 93,83
4972.31 165 20 lesk 1 592 394  90 93,83

L =  dĺžka
H =  výška
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 Advantix- rošt
 Visign  EA2
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

model L H vyhotovenie balenie artikel rS € 
4972.40 165 20 mat 1 592 400  90 93,83
4972.41 165 20 lesk 1 592 417  90 93,83

L =  dĺžka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  EA3
 - ušľachtilá oceľ 1.4301

model L H vyhotovenie balenie artikel rS € 
4974.10 165 20 mat 1 605 414  90 174,75
4974.11 165 20 lesk 1 605 407  90 174,75

L =  dĺžka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  EA4
 - pre následujúce produkty a  použitie: uchytenie 15 mm hrubého obkladu z  dlaždíc alebo 
prírodného kameňa

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 model  4974.20

L H vyhotovenie balenie artikel rS € 
165 20 mat 1 605 704  90 174,75

L =  dĺžka
H =  výška

 Advantix- zápachový uzáver
(sanovací model)
 - pre následujúce produkty a  použitie: prestavba rohového odtoku  Advantix na  vstavanú výšku 
66  mm

 - nevhodné pre   Advantix- rohový odtok  model  4973.81
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- rohový odtok  model  4972.80, 4972.81, 
4972.82, 4972.83

Vybavenie
možnosť čistenia prípojného potrubia, sitková vložka vyberateľná
Technické údaje 
výška uzatváracej vody 25  mm
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,4 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,45 l/s
výkon odtoku podľa DIN   EN  1253
 model  4980.65

DN balenie artikel rS € 
40/50 1 690 397  90 69,88




