ARMATURY
Armatury CONCEPT 50
Baterie CONCEPT 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší
nabídce sortimentu CONCEPT. Šíře sortimentu pokrývá téměř všechny
potřebné aplikace pro váš projekt. Baterie jsou osazeny keramickou kartuší
o průměru 42 mm.

Vše pod kontrolou
Srdcem baterie je keramická kartuše, která díky technologii Click nabízí
mnoho předností a výhod:
1. Úspora až 50 % vody
Díky nové funkci pro úsporu vody, kterou umožňuje Click kartuše, můžete
spotřebu vody individuálně kontrolovat. Pro omezený průtok vody otevřete
páku pouze do středové polohy (poznáte podle kliknutí). Pokud překonáte
„odpor“ páky, otevřete ji do maximální polohy a tím získáte plný průtok vody.
2. Komfort
Konstrukce baterie umožňuje otáčet pákou v širší komfortní zóně 120°, což
zaručuje lehké a plynulé regulování teploty vody.
3. Bezpečnost
Integrovaná funkce regulace teploty horké vody vám umožňuje omezit a regulovat teplotu pouhým omezením pohybu páky.
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Přehled programu CONCEPT 50

Armatury CONCEPT 50 – přehled rozměrů
BATERIE CONCEPT 50

114

241

Sw29

118

max 25

54

114
43

109

168
max 25
Ø63

Sw13

115
Ø63

Sw13

30÷50

30÷50

Ø63

Sw13
G1 1/4

B 9378 AA s výpustí
B 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková

min 350

B 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková

30÷50

min 350

max 150

G1 1/4

B 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí

min 350

max 150

G1 1/4
max 150

Sw19

Sw19
Sw19

2xG3/8

G3/8

B 9378 AA s výpustí
B 9376 AA bez výpustě
Baterie umyvadlová stojánková páková

2xG3/8

B 9380 AA
Baterie umyvadlová stojánková páková

B 9381 AA
Baterie bidetová stojánková páková s výpustí

G3/4

Sw30

Ø70 G1/2

Ø70 G1/2

150±24
G1/2
45

G1/2
114

Sw30

154
Sw30

B 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková

B 9385 AA
Baterie džezová nástěnná páková

G3/4

B 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková

150±13
150±13

G3/4

Ø70 G1/2
Sw29

48
283

B 9383 AA
Baterie vanová nástěnná páková

B 9382 AA
Baterie sprchová nástěnná páková

B 9385 AA
Baterie dřezová nástěnná páková

21

145

170

125

145
124

B 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková

219

B 9390 AA
Podomítková vanová páková baterie

B 9389 AA
Podomítková sprchová páková baterie

max 40

65
SW 13

191
24.5

82

min 41/max 63

min 350

57
min 54/max 76

SW 19
G3/8

B 9390 AA
Podomítková vanová páková baterie
B 9384 AA
Baterie dřezová stojánková páková

B 9389 AA
Podomítková sprchová páková baterie

Podomítkové baterie jsou dodávány vč. podomítkového modulu.
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Armatury CONCEPT 100 New

Kompletní program
Baterie umyvadlová, sprchová, vanová nebo bidetová? Páková nebo

Když se sejde design s dokonalými
technickými parametry

termostatická? Podomítková nebo nástěnná? Do koupelny nebo kuchyně?

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní

Série CONCEPT 100 New pokrývá svým programem téměř všechny ob-

baterie. Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní

lasti použití s harmonicky sladěným a elegantním designem. Speciálně pro

význam.

sprchový program doporučujeme pro větší komfort a bezpečnost použití

Designérům série armatur CONCEPT 100 New se v tomto ohledu podařilo

termostatické baterie. Propracované technické řešení, rychlá reakční doba

vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technický-

a citlivý mechanizmus termostatické kartuše zaručuje stálou teplotu vody

mi inovacemi, které dělají z programu CONCEPT 100 New výrazný prvek

bez kolísání i při nestabilním tlaku v síti. Rychlá změna nastavení teploty

v koupelně i kuchyni.

a možnost regulace průtoku šetří spotřebu vody a energie. U termostatické

Ve standardním provedení nebo pro nízkotlaké zásobníky…?

baterie CONCEPT 100 New dochází ke směšování již při vstupu teplé vody
do baterie. Výhodou je, že tělo baterie není horké, protože jím protéká pouze

Když je vše, jak má být

voda s nižší teplotou. Každá baterie je vybavena omezovačem maximální
teploty, který zabraňuje nepříjemnému opaření.

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena?
S armaturami CONCEPT 100 New získáte jednoduše vše. Celá série vyniká estetickým, nadčasovým a funkčním designem. Odpovídá současným
trendům a nárokům širokého spektra zákazníků.
Baterie jsou osazeny kvalitními, miliony instalací prověřenými, keramickými
kartušemi, které dokonale regulují teplotu vody i její průtok. S keramickou
Click kartuší je vše pod kontrolou – kartuše se vyznačuje stejnými
přednostmi jako je tomu u série CONCEPT 50. Stojánková umyvadlová
baterie CONCEPT 100 New je dodávána také v úsporné verzi s průtokem
5 l / min.
Série CONCEPT 100 New nabízí vysokou úroveň funkčnosti a komfortu ovládání, bezpečnosti (ochranu proti opaření) a úsporu vody za příznivou cenu.
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Armatury CONCEPT 100 New – přehled rozměrů

Přehled programu CONCEPT 100 New

BATERIE CONCEPT 100 New

B0091AA – s výpustí;
B0092AA – s výpustí úsporná;
B0093AA – s řetízkem; B0094AA – bez výpusti;
B0095AA – bez výpusti úsporná
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm

B0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm

A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie

B0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm

B0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie

A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

B0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm

B0091AA; B0092AA; B0093AA;
B0094AA; B0095AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 109 mm

B0097AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s ruční sprškou, výtok 108 mm

B0099AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 127 mm

B0102AA
Vanová nástěnná páková baterie
bez příslušenství, výtok 150 mm

A5903AA
Vanová podmítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)
55 - 77

44 - 66

G 1/2
37

18
G 1/2

G 1/2

144
28

5-40

G 1/2
17
30-65
Ø157

B0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm
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B0098AA – výtok 205 mm
B0099AA – výtok 245 mm
Dřezová nástěnná páková baterie

A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie

B0100AA
Sprchová nástěnná páková baterie

73 - 95

80 - 102

A5903AA; A5904AA
Vanová podmítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)
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Armatury CONCEPT 100 New – přehled rozměrů
Armatury CONCEPT 200 New

BATERIE CONCEPT 100 New

137-163

Nevšední design
a propracované technické řešení

137-163

G1/2

G1/2

Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno jako vodovodní baterie. Soulad estetiky a funkčnosti má proto u pákových baterií základní význam.

305

Designérům série armatur CONCEPT 200 New se v tomto ohledu podařilo

305

vytvořit výrobky s moderním nadčasovým designem spojeným s technický-

83
83

mi inovacemi, které dělají z programu CONCEPT 200 New výrazný prvek

Ø70
34
Ø70

G1/2
22°

78
110

32

G1/2

v koupelně i kuchyni. Stojánková umyvadlová baterie CONCEPT 200 New je
dodávána také v úsporné verzi s průtokem 5 l / min.

173

A5906AA
Vanová nástěnná termostatická baterie

A5905AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

Základními prvky inovačního designu jsou výrazné boční linie a protáhlé tělo
baterie. Toto jsou designové trendy budoucnosti, jaké známe například z automobilového průmyslu, a které se těší stále širší popularitě. Technickým srdcem
baterie je keramická kartuše s technologií Click. Tato kartuše je konstruována
s ohledem na nejvyšší možnou míru komfortu ovládání baterie a zároveň

55 - 77
G 1/2

umožňuje úsporu vody a energie.

18
G 1/2

G 1/2

144
28

5-40

Kompletní program
G 1/2
17
30-65
Ø157

73 - 95

CONCEPT 200 New vás přesvědčí svým propracovaným řešením všude tam,

80 - 102

kde je v domácnosti potřeba voda. U vany nebo ve sprše, v obou případech
máte možnost výběru z různých variant pákových baterií – podmítková nebo
A5902AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

B0104AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 234 mm

nástěnná verze nebo standardní či termostatické provedení. Záleží na vás, jak
se rozhodnete. CONCEPT 200 New je záruka spolehlivosti, dlouhé životnosti
a funkčnosti. CONCEPT 200 New nabízí také neobvyklá technická řešení.
Například nástěnné pákové baterie disponují skrytým připojením, které je
nejen estetické, ale také velice praktické. Umožňuje jednodušší čištění baterie a zajišťuje těsný dotyk baterie s obklady. Kapky vody mohou lépe stékat
a usazování vodního kamene na rozetách patří minulosti.
Použití univerzálního montážního setu pro podmítkové armatury vám nechává
možnost volby rozhodnout se až dodatečně pro komfortní termostatickou
nebo standardní baterii. Záměna standardní podmítkové baterie za termostatickou je zcela bezproblémová.

#""oWâUPLNNŬ
#""oWâUPL00NNŬ
Baterie bidetová
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A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie
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Konec kolísání teploty vody při sprchování
Dopřejte si nesrovnatelný komfort a bezpečnost s termostatickou baterií. Termostatické baterie CONCEPT 200 New zajišťují konstantní teplotu vody, a to
i při kolísání a nestabilním tlaku v síti. Jsou vybaveny citlivými prvky s rychlou
reakční dobou, které pracují na principu membránové technologie a díky
tomu fungují absolutně bezporuchově a dlouhodobě s vysokým komfortem
ovládání. Už žádné kolísání teploty vody a žádné opaření. U termostatické
baterie CONCEPT 200 New dochází ke směšování horké a studené vody
již při vstupu vody do těla baterie. Výhodou je, že tělo baterie není horké,
protože jím protéká pouze voda s nižší teplotou. Každá baterie je také sériově
vybavena omezovačem maximální teploty. Termostatické baterie díky rychlé
regulaci teploty šetří spotřebu vody a energie. S technickým řešením baterií
CONCEPT 200 New máte jednoduše vše pod kontrolou.

Montáž s lehkostí
Jedinečný systém Top-Fix dělá z montáže umyvadlových a bidetových baterií
pohodlnou, snadnou a rychlou záležitost jako nikdy před tím. Baterie může být
velmi pohodlně připevněna shora, všechny potřebné upevňovací díly jsou již
předmontovány. To šetří čas, a tím i náklady montáže. Přesné těsnění zajišťuje
optimální osazení a těsnost armatury na sanitární keramice.
Podomítkový montážní set je univerzálně použitelný pro všechny podmítkové
baterie CONCEPT včetně termostatických. To umožňuje flexibilitu při objednání, bezproblémové dodání náhradních dílů a volnost výběru mezi standardní
nebo termostatickou baterií, až po dokončení hrubé stavby.
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Přehled programu CONCEPT 200 New

Armatury CONCEPT 200 New – přehled rozměrů
BATERIE CONCEPT 200 New

B0109AA – s výpustí;
B0110AA – s výpustí úsporná
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 115 mm
B0111AA – bez výpusti, výtok 115 mm

B0113AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
se sprškou, výtok 118 mm

B118AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s nástavcem, výtok 229 mm
B0109AA; B0110AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s výpustí, výtok 115 mm
B0111AA – bez výpusti, výtok 115 mm

B0113AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
se sprškou, výtok 118 mm

B118AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
s nástavcem, výtok 229 mm

39 min.
61 max.

226
140

85
15°
88
G1/2

178
195

B0114AA; B0115AA
Umyvadlová stojánková páková baterie,
výtok 140 mm

A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
Umyvadlová podomítková páková baterie
(nadomítková část)

B0116AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
Piccolo bez výpusti

B0119AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 131 mm

B0122AA
Vanová nástěnná páková baterie,
výtok 189 mm

B0120AA
Sprchová nástěnná páková baterie
bez příslušenství

B0114AA; B0115AA
Umyvadlová stojánková páková baterie,
výtok 140 mm

A5909AA – výtok 178 mm
A5910AA – výtok 222 mm
Umyvadlová podomítková páková baterie
(nadomítková část)

B0116AA
Umyvadlová stojánková páková baterie
Piccolo bez výpusti

B0119AA
Bidetová stojánková páková baterie,
výtok 131 mm

B0122AA
Vanová nástěnná páková baterie,
výtok 189 mm

B0120AA
Sprchová nástěnná páková baterie
bez příslušenství

137 - 163
Ø70
G 1/2
55 - 77

55 - 77

44 - 66

G 1/2

G 1/2

37

18

18

G 1/2

G 1/2
157

G 1/2

G 1/2
157

144
28

144
28

5-40

5-40

301

G 1/2

G 1/2
17

157

73 - 95

112

17

30-65

30-65
58 - 80

157

73 - 95

58 - 80

G 1/2
86

A5912AA
Vanová podomítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)
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A5911AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

A5916AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie

A5912AA
Vanová podomítková páková baterie
s přepínačem (nadomítková část)

A5911AA
Sprchová podmítková páková baterie
(nadomítková část)

A5916AA
Sprchová nástěnná termostatická baterie
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Armatury CONCEPT 200 New – přehled rozměrů

Přehled programu CONCEPT 200 New

BATERIE CONCEPT 200 New

55 - 77

55 - 77

58 - 80

37

18

18
G 1/2

G 1/2
157

G 1/2

G 1/2
157

144
28

A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)

58 - 80

G 1/2

G 1/2
37

A5914AA
Sprchová podmítková termostatická baterie
(nadomítková část)

144
28

5-40

5-40

G 1/2

G 1/2

17

17
30-65

30-65
157

73 - 95

157

83 - 105

73 - 95

A5915AA
Vanová podomítková termostatická baterie
s přepínačem (nadomítková část)

A5914AA
Sprchová podmítková termostatická baterie
(nadomítková část)

B0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm

B0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku,
myčku)

83 - 105

A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou

B0124AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 231 mm

B0126AA
Dřezová stojánková páková baterie,
výtok 230 mm (s ventilem pro pračku, myčku)

B0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm

130

1051
65,5 - 95,5

Ø200

Ø48
307

10°

845
301
137 - 163
Ø70

G 1/2

86

A1000NU
Easy box pro podomítkové baterie
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A4265NU
Podomítkové těleso pro umyvadlové
baterie A5909AA, A5910AA

B0128AA
Dřezová stojánková páková baterie
s vytahovací sprškou, výtok 235 mm

A5923AA
Sprchový set s termostatickou baterií
a hlavovou i ruční sprchou
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