
Podlahové odtoky  Advantix  
systémový rozmer 145

Odvodňovacia technika 
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Podlahové odtoky  Advantix systémový rozmer 145

Podlahové odtoky  Advantix sú  vhodné pre  prietok väčších 
množstiev vody, napr. v  nemocniciach, telocvičniach 
a  sprchách plavární. 
 
Technické charakteristiky 

 ■ systémový rozmer 145  mm
 ■ výkon odtoku max.  1,7 l/s
 ■ menovité svetlosti DN50, DN70 a  DN100
 ■ prívod DN40
 ■ veľkosť roštu 143x143  mm
 ■ rošty z  ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301 alebo 1.4404
 ■ izolačná príruba (Ø  360  mm) na  upevnenie izolačnej pásky
 ■ vyberateľný zápachový uzáver
 ■ izolačná príruba s  obrubou pre  bezpečné upevnenie 
spriahnutého utesnenia

 
Podlahové odtoky  Advantix 
Kúpeľňové odtoky  Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá 
uznávaný stav odvodňovacej techniky:

 ■ 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  nad roštom (podľa DIN   EN  1253)

 
Oblasti použitia

 ■ ochrana pred požiarom a  hlukom
 ■ bežné utesnenie
 ■ spriahnuté utesnenie
 ■ dizajnové a  kúpeľňové riešenia

 
Dôležité pre  plánovanie a  výber:

 ■ potrebný výkon odtoku
 ■ vyhotovenie odtokového hrdla – kolmý/vodorovný vývod
 ■ montážne výšky, ktoré sú  k dispozícii v  konštrukcii podlahy
 ■ výber tesniaceho systému – bežné/spriahnuté utesnenie
 ■ veľkosť a  vyhotovenie roštu – 143  mm, materiál, dizajn 
(rám  roštu 153  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 čistiace prostriedky 
na  odstraňovanie upchaní potrubia

 ■ čistenie povrchov sa  smie uskutočňovať iba  pomocou 
neagresívnych čistiacich prostriedkov

 
Plánovací softvér Viptool 
Softvér Viptool vás  podporuje pri  výbere a  zostavení 
jednotlivých produktov zo  sortimentu odvodnenia podlahy 
 Advantix. Asistent automaticky stanovuje podlahový odtok, 
vrátane izolačnej príruby, výškového vyrovnávacieho kusa, 
nástavca a  všetkého ďalšieho príslušenstva. Dodatočne 
ku  kusovníku možno priamo z  programu vytlačiť výkres 
so  všetkými údajmi. Bezplatný softvér Viptool, ako  aj ďalšie 
informácie nájdete na  webových stránkach:  viega. de / software. 
Pretože je  k dispozícii nemecká verzia, v  prípade záujmu 
kontaktujte našich technických poradcov, ktorí vám  s 
projektovaním ochotne poradia. 
 
Modulárny systém a  systémový rozmer 
Na to, aby  Viega mohla ponúkať bezpečné riešenia pre  uvedené 
prípady použitia, vyvinula modulárny systém s  jednoduchou 
manipuláciou. V  rámci rovnakých veľkostí sa  môžu vzájomne 
kombinovať odtokové telesá, izolačné príslušenstvo, nástavce 
a  rošty.
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Spriahnuté utesnenie
Montážna výška od  85  mm 792

Bežné utesnenie
Montážna výška od  0  mm 793
Protipožiarna ochrana R120 794
Príslušenstvo R120 pre  spriahnuté utesnenie 794
Montážna výška od  90  mm 795
Montážna výška od  120  mm 795
Pivničné odtoky, montážna výška od  155  mm 796
Príslušenstvo 797

Vybavenie
Nástavce, nástavec s  rámom 800
Rošty z  ušľachtilej ocele 802
Rošty Visign 803
Príslušenstvo 805

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.

X3
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SPRIAHNuTé uTESNENIE
MONTážNA VýšKA OD  85  MM

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

 - nevhodné pre   Advantix- nástavbový prvok  model  4994
Vybavenie
izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči 
spätnému vzdutiu a  možnosť prestavenia v  rozsahu 35 – 50  mm, možnosť čistenia prípojného 
potrubia, nástavec 150x150  mm  otočne a  výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, 
zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,85–1,15 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,9–1,2 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 podľa DIN   EN  1253
 model  4914.21

DN BH OV balenie artikel RS € 
50 85–120 ✓ 1 669 263 1 72 170,85
50 85–120 ✓ 1 669 270 2 72 235,44

BH =  konštrukčná výška
OV =  odtok vodorovný
1) nástavec s  rámom plast
2) nástavec s  rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

  Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok
základné teleso
 - pre následujúce produkty a  použitie: spriahnuté utesnenie (v  obložených sprchách) s  tesniacim 
pásom

 - nevhodné pre   Advantix- nástavbový prvok  model  4994
 - bez: nástavec

Vybavenie
zásuvný adaptér na  použitie nástavca 100 alebo 145  mm, izolačná príruba, zvukoizolačná výstuž, 
stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a  možnosť prestavenia 
v  rozsahu 35 – 50  mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, 
tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
Technické údaje 
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,75–1,15 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  0,8–1,2 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 podľa DIN   EN  1253
 model  4914.2

DN BH OV balenie artikel RS € 
50 85–120 ✓ 1 669 232  72 127,75

BH =  konštrukčná výška
OV =  odtok vodorovný
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BEžNé uTESNENIE
MONTážNA VýšKA OD  0  MM

 Advantix- podlahový odtok
Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 150x150  mm  otočne a  výškovo nastaviteľný, zátka, rám  plast, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4951.1

DN d H1 H2 VO 10 [l/s] VO 20 [l/s] OK balenie artikel RS € 
50 50 160 50 0,65 1,5 ✓ 1 557 188  72 62,82
70 75 175 65 0,7 1,6 ✓ 1 557 195  72 62,82

70/100  190 85 0,9 1,4 ✓ 1 557 201  72 62,82

H1 =  výška
H2 =  výška
VO 10 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm
VO 20 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm
OK =  odtok kolmý
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BEžNé uTESNENIE
PROTIPOžIARNA OCHRANA R120

 Advantix- podlahový odtok
R 120
základné teleso
 - pre následujúce produkty a  použitie: zabudovanie do  stropu s  triedou požiarnej odolnosti F30 – 
F120 s  hrúbkou min. 150 mm

 - bez: nástavec
Vybavenie
izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, zátka
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19. 17-1770
 model  4951.20

DN VO 10 [l/s] VO 20 [l/s] OK balenie artikel RS € 
50 0,65 1,5 ✓ 1 491 659  72 274,23
70 0,7 1,6 ✓ 1 491 666  72 274,23

VO 10 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm
VO 20 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm
OK =  odtok kolmý

 Advantix- potrubná priechodka
R 120
 - pre následujúce produkty a  použitie: polypropylénová rúrka a  pripojený zápachový uzáver 
s  uzatváracou vodou

Vybavenie
kamenná vlna, spojovací kus
so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19. 17-1770
 model  4923.5

DN balenie artikel RS € 
50 1 491 673  72 184,88

BEžNé uTESNENIE
PRíSlušENSTVO R120 PRE  SPRIAHNuTé uTESNENIE

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

 - nevhodné pre    Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podlahový 
odtok  model  4914.21

 - plast
Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994

OK balenie artikel RS € 
✓ 1 471 064  72 89,67

OK =  odtok kolmý
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BEžNé uTESNENIE
MONTážNA VýšKA OD  90  MM

  Advantix  Top- podlahový odtok
Vybavenie
izolačná príruba, zátka, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a  možnosť 
prestavenia v  rozsahu 35 – 50  mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 
150x150  mm  otočne a  výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver 
vyberateľný
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm  0,95–1,15 l/s
výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm  1–1,2 l/s
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4914.11

DN BH OV balenie artikel RS € 
50 90–110 ✓ 1 669 218 1 72 109,36
50 90–110 ✓ 1 669 225 2 72 173,88

BH =  konštrukčná výška
OV =  odtok vodorovný
1) nástavec s  rámom plast
2) nástavec s  rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEžNé uTESNENIE
MONTážNA VýšKA OD  120  MM

 Advantix- podlahový odtok
Vybavenie
izolačná príruba, nástavec 150x150  mm  otočne a  výškovo nastaviteľný, zátka, rám  plast, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4955.1

DN VO 10 [l/s] VO 20 [l/s] OV balenie artikel RS € 
70 0,6 1,1 ✓ 1 557 164  72 62,82

100 1,2 1,7 ✓ 1 557 171  72 62,82

VO 10 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 10  mm
VO 20 =  výkon odtoku pre  výšku vzdutia hladiny 20  mm
OV =  odtok vodorovný
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BEžNé uTESNENIE
PIVNIČNé ODTOKy, MONTážNA VýšKA OD  155  MM

Kellermeister- pivničný odtok
Vybavenie
odtoková rúrka bočná, nástavec 150x150  mm  otočný, rošt plast sivý, zápachový uzáver 
vyberateľný, sitková vložka
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku (podľa DIN   EN  1253) 1,6 l/s
Upozornenie
Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri  dodatočnej prípojke sa  na 
označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a  použije pripojovací kus)!
kontrola kvality podľa DIN   EN  1253
 model  4956

DN balenie artikel RS € 
100 10 106 003  72 27,38

Kellermeister- pivničný odtok
 - bez: zápachový uzáver

Vybavenie
odtoková rúrka kolmá, nástavec 150x150  mm  otočný, rošt plast sivý
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
výkon odtoku (podľa DIN   EN  1253) 4,5 l/s
Upozornenie
Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri  dodatočnej prípojke sa  na 
označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a  použije pripojovací kus)!
 model  4956.4

DN balenie artikel RS € 
100 1 148 607  72 34,87

Kellermeister- rošt
 - plast

Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model   4956-551

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 147 495  72 9,71

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

Kellermeister- pripojovací kus
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Kellermeister- pivničný 
odtok  model  4956, 4956.4

 model  4997

DN balenie artikel RS € 
50 6 130 268  72 17,43
70 6 140 175  72 17,43
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BEžNé uTESNENIE
PRíSlušENSTVO

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

 - nevhodné pre    Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podlahový 
odtok  model  4914.21

 - plast
Vybavenie
stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994

OK balenie artikel RS € 
✓ 1 471 064  72 89,67

OK =  odtok kolmý

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

 - nevhodné pre    Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podlahový 
odtok  model  4914.21

 - plast
Vybavenie
stavebná ochrana, excentrický rám  ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do  strán až  do  15  mm, 
výškové prestavenie do  20  mm, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
 model  4994.1

balenie artikel RS € 
 1 489 045  72 173,10

 Advantix- izolačná príruba
 - pre následujúce produkty a  použitie: podlahový odtok, spriahnuté utesnenie (v  obložených 
sprchách) s  tesniacim pásom

 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavbový prvok  model  4996.1
 - polymérový betón

Vybavenie
stavebná ochrana, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo  sklenej tkaniny
 model  4954

balenie artikel RS € 
 1 288 624* 72 256,86

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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 Advantix- izolačná príruba
 - pre následujúce produkty a  použitie: kúpeľňový odtok, spriahnuté utesnenie (v  obložených 
sprchách) s  tesniacim pásom

 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavbový prvok  model  4996.1
 - polymérový betón

Vybavenie
stavebná ochrana, excentrický rám  ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do  strán až  do  15  mm, 
výškové prestavenie do  20  mm, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo  sklenej tkaniny
 model  4954.1

balenie artikel RS € 
 1 489 014* 72 344,15

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- nástavbový prvok
Vybavenie
izolačná príruba, zátka, tesnenie 
spätného toku
 model  4996.1

OK balenie artikel RS € 
✓ 1 285 128  72 34,54

OK =  odtok kolmý

 Advantix- výškový vyrovnávací kus
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: výškové vyrovnanie 
v  rozsahu 45 – 100  mm

Vybavenie
tesnenie spätného toku
 model  4996

balenie artikel RS € 
 6 112 707  72 15,76

 Advantix- izolačná súprava
 - pre následujúce produkty a  použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním 
otvoreným ohňom,  Advantix - nástavbový prvok, podlahový odtok

 - ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
Vybavenie
tesniaca manžeta EPDM 500x500  mm, vložka zo  skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, 
svorný krúžok
Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1  mm)!
preskúšané podľa DIN  7864 a  smernice u.E.A.t.c.
 model  4998.3

balenie artikel RS € 
 6 125 530  72 65,61
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 Advantix- tesniaca manžeta
 - pre následujúce produkty a  použitie: spojenie zváraním horúcou živicou alebo zváraním 
otvoreným ohňom,  Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok

 - EPDM
 - bez zmäkčovadla

Vybavenie
vložka zo  skleného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná
Upozornenie
Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1  mm)!
preskúšané podľa DIN  7864 a  smernice u.E.A.t.c.
 model  4948.39

pre Ø  odtoku l B balenie artikel RS € 
100 500 500 1 588 342  72 28,56
145 500 500 1 588 656  72 28,56

l =  dĺžka
B =  šírka
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VyBAVENIE
NáSTAVCE, NáSTAVEC S  RáMOM

 Advantix- nástavec
Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4922.5

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 555 498 1 72 44,13
150 150 5 1 555 504 2 72 48,89

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
1) nepriskrutkovaný
2) priskrutkovaný

 Advantix- nástavec
Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4922.6

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 555 511 1 72 111,99
150 150 5 1 555 528 2 72 115,98

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
1) nepriskrutkovaný
2) priskrutkovaný

 Advantix- nástavec
protisklzový povrch
 - protisklzová trieda R11/B, 
priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4404 ťahaná, tesne-
nie spätného toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4933.7

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 560 775  72 193,63

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- nástavec
protisklzový povrch
 - protisklzová trieda R13/C, 
priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, 
tesnenie spätného toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4933.71

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 560 782* 72 352,77

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- nástavec
 - priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, 
tesnenie spätného toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4922.7

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 555 535  72 180,44

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
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 Advantix- nástavec pre  renovácie
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: zabudovanie do  novej 
dlažby na  starý odtok

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt 
ušľachtilá oceľ 1.4301
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4922.9

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 627 072  72 121,26

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- nástavec
 - uzatvárateľný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, krycia 
doska ušľachtilá oceľ 1.4404 
zoskrutkovaná, tesnenie spätného 
toku
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4922.71

l B H balenie artikel RS € 
150 150 5 1 648 169* 72 191,05

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- nástavec s  rámom
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-rošt 
143x143  mm

Vybavenie
rám plast, tesnenie spätného toku
 model  4922.4

l B balenie artikel RS € 
150 150 1 534 523  72 14,47

l =  dĺžka
B =  šírka

 Advantix- nástavec s  rámom
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-rošt 
143x143  mm

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie 
spätného toku
 model  4949.3

l B balenie artikel RS € 
150 150 1 489 038  72 72,56

l =  dĺžka
B =  šírka

 Advantix- rám pre  renovácie
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: zabudovanie do  novej 
dlažby na  starý odtok

 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 model  4949.5

l B balenie artikel RS € 
150 150 1 627 034  72 78,48

l =  dĺžka
B =  šírka

 Advantix- nástavec s  rámom
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix-rošt okrúhly 
Ø  145  mm

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie 
spätného toku
 model  4963

Ø balenie artikel RS € 
155 1 586 409  72 66,39

 Advantix- rám pre  renovácie
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: zabudovanie do  novej 
dlažby na  starý odtok

 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 model  4963.5

Ø balenie artikel RS € 
155 1 627 058  72 70,12
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 Advantix- excentrická tvarovka
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- izolačná príruba  model  4954,  Advantix- nástav-
bový prvok  model  4994,   Advantix  Top- kúpeľňový/podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- 
podlahový odtok  model  4914.21

 - plast
Vybavenie
excentrický rám  ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do  strán až  do  15  mm, vyhotovenie okrúhle, 
výškové prestavenie do  20  mm
 model  4954.8

balenie artikel RS € 
 1 586 324* 72 111,67

* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- excentrická tvarovka
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- izolačná príruba  model  4954,  Advantix- nástav-
bový prvok  model  4994,   Advantix  Top- kúpeľňový odtok  model  4914.20,   Advantix  Top- kúpeľňový/
podlahový odtok  model  4914.2,   Advantix  Top- podlahový odtok  model  4914.21

 - plast
Vybavenie
excentrický rám  ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do  strán až  do  15  mm, vyhotovenie štvorcové, 
výškové prestavenie do  20  mm
 model  4954.9

balenie artikel RS € 
 1 489 052  72 111,67

VyBAVENIE
ROšTy Z  ušľACHTIlEj OCElE

 Advantix- rošt
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - ťahaný

Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4933.4

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 554 040 1 72 29,27
143 143 5 1 554 859 2 72 37,57

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
1) nepriskrutkovateľné
2) priskrutkovateľný

 Advantix- rošt
 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 - masívny

Vybavenie
otvory pre  skrutky, skrutky
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4933.2

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 534 486  72 149,24

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 - ťahaný, protisklzová trieda R11/B

Vybavenie
otvory pre  skrutky, skrutky
Technické údaje 
trieda zaťaženia K=300  kg
 model  4933.6

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 560 751  72 143,45

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
protisklzový povrch
 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 - masívny, protisklzová trieda R13/C

Vybavenie
otvory pre  skrutky, skrutky
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4933.61

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 560 768  72 279,18

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
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 Advantix- krycia doska
 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 - masívny

Vybavenie
otvory pre  skrutky, skrutky
Technické údaje 
trieda zaťaženia l=1500  kg
 model  4933.21

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 648 183* 72 130,65

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

VyBAVENIE
ROšTy VISIGN

 Advantix- rošt
 Visign  RS1
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom artikel 488 994, 489 038

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch 
matný
 model  4929.1

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 492 328  72 154,90

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS2
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom artikel 488 994, 489 038

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch 
matný
 model  4929.2

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 492 335  72 154,90

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS3
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom artikel 488 994, 489 038

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch 
matný
 model  4929.3

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 492 342  72 154,90

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS4
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom artikel 488 994, 489 038

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch 
matný
 model  4929.4

l B H balenie artikel RS € 
143 143 5 1 492 359  72 154,90

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška
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 Advantix- rošt
 Visign  RS5
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom  model  4949.3

 - jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
Vybavenie
kruh ušľachtilá oceľ

model l B H vyhotovenie balenie artikel RS € 

4976.20 143 143 5 sklo číre/
svetlošedé 1 617 134  90 407,68

4976.21 143 143 5 sklo číre/čierne 1 617 158  90 407,68

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS11
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec s  rámom  model  4963
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
 model  4963.1

Ø H balenie artikel RS € 
145 5 1 586 669  72 154,90

H =  výška

 Advantix- rošt
 Visign  RS12
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec s  rámom 
 model  4963

 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
 model  4963.2

Ø H balenie artikel RS € 
145 5 1 586 676* 72 154,90

H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- rošt
 Visign  RS13
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec s  rámom  model  4963
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
 model  4963.3

Ø H balenie artikel RS € 
145 5 1 586 683* 72 154,90

H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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 Advantix- rošt
 Visign  RS14
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec s  rámom  model  4963
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
 - masívny

Vybavenie
vtokový vzor laserovaný, povrch matný
 model  4963.4

Ø H balenie artikel RS € 
145 5 1 586 690* 72 154,90

H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

 Advantix- rošt
 Visign  RS15
 - pre použitie s  následujúcimi produktmi:  Advantix- nástavec 
s  rámom  model  4963

 - jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
Vybavenie
kruh ušľachtilá oceľ

model Ø H vyhotovenie balenie artikel RS € 
4976.40 145 5 sklo číre/svetlošedé 1 617 172* 90 407,68
4976.41 145 5 sklo číre/čierne 1 617 196* 90 407,68

H =  výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

VyBAVENIE
PRíSlušENSTVO

 Advantix- výškový vyrovnávací kus
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: výškové vyrovnanie 
v  rozsahu 45 – 100  mm

Vybavenie
tesnenie spätného toku
 model  4996

balenie artikel RS € 
 6 112 707  72 15,76

 Advantix- výškový vyrovnávací kus
Vybavenie
tesnenie spätného toku, prívod 
DN40
 model  4957

DN balenie artikel RS € 
40 1 159 030  72 27,98
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 Advantix- svorný krúžok
 - pre následujúce produkty 
a  použitie:  Advantix - nástavbový 
prvok, podlahový odtok

 - súčasťou výbavy nie  je: 
 Advantix- tesniaca manžeta 
 model  4948.39

 - ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
Vybavenie
O-krúžok, upevňovacie skrutky
 model  4998.2

balenie artikel RS € 
 1 141 714  72 39,50

Súprava skrutiek so  zápustnou 
hlavou
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: nástavec a  rošt 
ušľachtilá oceľ

 model  4933.8

M l ks balenie artikel RS € 
5 10 2 1 563 387  72 24,64

l =  dĺžka
ks =  počet v  súprave

Vložka do  náradia
bit
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: súprava skrutiek 
so  zápustnou hlavou 
 model  4933.8

 model  4933.81

balenie artikel RS € 
 1 563 394  72 11,19

 Advantix- sitková vložka
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Advantix- podlahový 
odtok  model  4951.1, 4955.1, 
  Advantix  Top- podlahový odtok 
 model  4914.11

 model  4923.1

pre Ø  odtoku balenie artikel RS € 
150 1 648 145  72 20,26

Odtokový oblúk  45°
 - lepiteľný

 model  4973.98

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


