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Ivókutak
Ivókutak - Álló ivókutak

GCC081060

Kültéri ivókút óvodás gyermekek számára, ILHA JUNIOR, optimális 600mm, álló, r.m. acél,
selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: henger forma, alacsony kivitel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14688:2015 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: Green Clean

Méretek:
320*600*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
199 980 Ft / db

GCC081080

Kültéri ivókút iskolás gyermekek számára, ILHA YOUNG, 800mm, álló, vandálbiztos r.m. acél,
selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: henger forma, alacsony kivitel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14688:2015 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*390*960 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
209 980 Ft / db

GCC081010

Vandálbiztos ivókút közterekre, parkokba, ILHA, 915mm, álló, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: henger forma
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14688:2015 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*390*960 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
219 980 Ft / db

GCC082000

Vandálbiztos kültéri ivókút, két állásos, felnőttek és gyermekek számára kialakított
magasságú, SLIDE
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma
Rögzítés: álló
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
800*310*935 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
462 210 Ft / db

GCC083010

Vandálbiztos kültéri ivókút, álló, kerek, 915 mm, r.m. acél, matt, lábbal vezérelt 7 mp időzítésű
blokkolásgátlós DELABIE nyomógombbal, ILHA SHARK
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: pedálos, blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd
csak el folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, zárt szifonburkolattal
Rögzítés: álló
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: Green Clean

Méretek:
915*320*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
386 900 Ft / db



GCC083510

Vandálbiztos kültéri ivókút fali és álló rögzítéssel, 915 mm, lábbal vezérelt DELABIE
TEMPOSTOP AB 7 mp időzítésű blokkolásgátlós nyomógombbal, SHARK, r.m. acél, matt,
hátul nyitott
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Működtetés: pedálos, blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd
csak el folyni
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos
Rögzítés: fali és álló
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: Green Clean

Méretek:
915*320*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
375 150 Ft / db

GCC083610

Vandálbiztos kültéri ivókút álló rögzítéssel, 915 mm, lábbal vezérelt DELABIE TEMPOSTOP
AB 7 mp időzítésű blokkolásgátlós nyomógombbal, SHARK, r.m. acél, matt, hátul zárt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Működtetés: pedálos, blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd
csak el folyni
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, zárt szifonburkolattal
Rendszer típusa: B1 rendszer
Rögzítés: álló
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
915*320*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
419 800 Ft / db

Ivókutak - Fali ivókutak

GCC082100

Vandálbiztos SLIDE fali ivókút zárt szifonburkolattal, DELABIE nyomógombos
bekapásgátlós ivókút fejjel, 1,5mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma
Rögzítés: fali, falon kívüli
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
465*310*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
405 560 Ft / db

GCC081109

Fali ivókút DELABIE nyomógombos bekapásgátlós ivókút fejjel, 1,2mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14688:2015 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely vandálbiztos kialakítású és könnyen
tisztítható, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*210*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
139 730 Ft / db

GCC081110

Pohártöltős fali ivókút DELABIE nyomógombos bekapásgátlós szeleppel, 1,2mm r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14688:2015 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízelvezetés: csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely vandálbiztos kialakítású és könnyen
tisztítható, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*210*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
245 120 Ft / db



Ivókutak - Hűtött vizes ivókutak

GCRFP260A0304

Refresh 260 hűtött vizes ivókút ivókútfejjel és pohártöltővel, 75L/h Turbo Clean vízhűtő
technológia, R600a hűtőközeg, álló r.m. acél ház
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej
Teljesítmény: ajánlott felhasználói létszám: maximum 70 fő / készülék
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: 75 liter / óra
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, CEI EN 60335-1 :2013-01 - Háztartási és hasonló célú elektromos készülékek
biztonsága. 1. rész: Általános követelmények., CEI EN 60335-2-89/2011 - Háztartási és hasonló célú
elektromos készülékek - Biztonság. 2. rész: Kereskedelmi hűtőkészülékek egyedi követelményei
hűtőközegből, kompresszorból vagy beépített vagy távvezérelt hűtőberendezésből álló
kondenzációs egységhez., CEI EN 55014-1/2008+A1-2010+A2-2012 - Elektromágneses
kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre
vonatkozó követelmények. 1. rész: Kibocsátás., CEI EN 55014-2/1998+A1-2002+IS1-2007+A2-2009
- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási készülékekre, elektromos szerszámokra és hasonló
készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész, CEI EN 61000-3-2/2007+A1+A2-2011 Part 3-2: -
Elektromágneses kompatibilitás. 3. rész: Határértékek - 2. szakasz: A harmonikus áramkibocsátás
határértékei (a berendezés bemeneti árama fázisonként 16 A-nál kisebb)., CEI EN 61000-3-3/2014 -
Elektromágneses kompatibilitás. rész: Határértékek - 3. szakasz: A feszültségingadozás és a villogás
korlátozása a kisfeszültségű hálózatban 16A-nál kisebb névleges áramerősségű és nem feltételes
csatlakoztatás alá eső berendezések esetében
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
310*1200*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
376 030 Ft / db

GCRFPEN004

Fali hűtött vizes ivókút ivókútfejjel és pohártöltővel, 30L/h HPDC hűtés, rozsdamentes acél
ház
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: 30 liter / óra
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság

Méretek:
310*415*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
291 350 Ft / db

Ivókutak - Ivókútfejek, kiegészítők

DEL312QU1

DELABIE ivókútfej, kifolyó, nyomógombos, elengedés után azonnal elzáró szeleppel,
bekapásgátlóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 35 mm
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*70*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 810 Ft / db

DEL311QU1

DELABIE pohártöltő ivókútfej, nyomógombos, elengedés után azonnal elzáró szeleppel, 250
mm magas fix kifolyóval
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, rozsdamentes acél, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, 250 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*30*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 830 Ft / db

GCFREL

Poháradagoló 50db kapacitással, falra rögzíthető, fehér tartó, halványkék test, műanyag
poháradagoló ivókúthoz
Anyag: áttetsző, fehér, világoskék
Rendszer típusa: 50db 200ml-es műanyag pohár, vagy a szűkítő betét behelyezésével 70db kis
méretű műanyag kávés pohár tárolására alkalmas, 50 db
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
315*100*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 980 Ft / db



Kézszárítók
Kézszárítók - Légfüggönyös JET kézszárítók

BJP-1110SV-W

BIO JET légborotva jellegű, dupla oldalú, turbó kézszárító, műanyag, fehér, 1150 W, 10-12 mp,
65 dB
Anyag: ABS műanyag, gyöngyház fehér
Működtetés: szenzoros - 6 infra szenzorral
Teljesítmény: 1150 W, 10 mp szárítási idő
Zajszint: 65 dB,
Kialakítás: 4 lépcsős levegő szűrőrendszer magas szintű érintésvédelem
Rendszer típusa: BIO JET, 500 ml,
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-
3-3:2008 - Elektromágneses kompatibilitás, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, Category II. -
Elektromágneses kompatibilitás, EN 55014-1:2006+A1:2009 - Elektromágneses kompatibilitás, EN
62233:2008 (incl. corr.:2008) - Alacsony feszültség irányelv, EN 60335-2-23:2003+A1:2008 -
Alacsony feszültség irányelv, EN 603351:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006 +A13:2008
corr.:2009+corr.:2010+A14:2010 - Alacsony feszültség irányelv
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság,
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Méretek:
300*650*210 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
523 640 Ft / db

BJP-1110SV-S

BIO JET légborotva jellegű, dupla oldalú, turbó kézszárító, műanyag, ezüst, 1150 W, 10-12 mp,
65 dB
légfüggönyös kézszárító
Anyag: ABS műanyag, gyöngyház ezüst
Működtetés: szenzoros - 6 infra szenzorral
Teljesítmény: 1150 W, 10 mp szárítási idő
Zajszint: 65 dB, csökkentett zajszint modul
Kialakítás: 4 lépcsős levegő szűrőrendszer magas szintű érintésvédelem
Rendszer típusa: BIO JET, 500 ml, űrtartalmú vízgyűjtő tartály
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-
3-3:2008 - Elektromágneses kompatibilitás, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, Category II. -
Elektromágneses kompatibilitás, EN 55014-1:2006+A1:2009 - Elektromágneses kompatibilitás, EN
62233:2008 (incl. corr.:2008) - Alacsony feszültség irányelv, EN 60335-2-23:2003+A1:2008 -
Alacsony feszültség irányelv, EN 603351:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006 +A13:2008
corr.:2009+corr.:2010+A14:2010 - Alacsony feszültség irányelv
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság,
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Méretek:
300*650*210 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
523 640 Ft / db

BJP-ANTI

Antibakteriális filter BIO JET kézszárítóhoz
kiegészítő filter BIO JET kézszárítóhoz
Anyag: antibakteriális filc
Rendszer típusa: 6 hónap, környezettől függően 3-6 hónap
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 500 Ft / db

BJP-SEMI-HEPA

Semi-hepa filter BIO JET kézszárítóhoz
kiegészítő BIO JET kézszárítóhoz
Anyag: méhsejt cellás szerkezet
Rendszer típusa: 6 hónap
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 000 Ft / db

BJP-ANTI-CH

Porszűrő betét BIO JET kézszárítóhoz
Rendszer típusa: 3-6 hónap

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 060 Ft / db

BJP-PU-FILTER

Polyurethane szivacsos motor utánszűrő BIO JET kézszárítóhoz
kiegészítő filter BIO JET kézszárítóhoz
Anyag: Polyurethane
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
4 720 Ft / db



BJP-PHYT

Phytoncide aroma tasak BIO JET kézszárítóhoz
aroma kiegészítő BIO JET kézszárítóhoz
Rendszer típusa: 1 hónap
Illat: mentol
Származási hely: Dél-Korea - Gyártó: Spacelink

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 990 Ft / db

Kézszárítók - Villámgyors kézszárítók

GCMVDB

Q-974A WORLD DRYER VERDEdri villámgyors kézszárító, alumínium, fehér, 950 W, 12 mp, 85
dB
Anyag: alumínium, fehér, SteriTouch antimikrobiális bevonat, mely meggátolja a kórokozók
elszaporodását a felületen a termék teljes élettartama alatt
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, lekerekített, slim design
Rendszer típusa: WORLD DRYER VERDEdri
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
339*295*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
283 980 Ft / db

GCMVDS

Q-973A WORLD DRYER VERDEdri villámgyors kézszárító, rozsdamentes acél, selyem, 950
W, 12 mp, 85 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt, SteriTouch antimikrobiális
bevonat, mely meggátolja a kórokozók elszaporodását a felületen a termék teljes élettartama alatt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, lekerekített, slim design
Rendszer típusa: WORLD DRYER VERDEdri
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
339*295*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
337 600 Ft / db

GCMVDC

Q-972A WORLD DRYER VERDEdri villámgyors kézszárító, zajszint csökkentővel,
rozsdamentes acél, fényes, 950W, 12 mp, 69 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes, SteriTouch antimikrobiális bevonat,
mely meggátolja a kórokozók elszaporodását a felületen a termék teljes élettartama alatt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 69 dB
Kialakítás: vandálbiztos, lekerekített, slim design, Zajszint csökkentővel van ellátva, így
kategóriájában az egyik leghalkabb típus
Rendszer típusa: WORLD DRYER VERDEdri
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
339*295*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
337 600 Ft / db



GCMVDN

Q-162A WORLD DRYER VERDEdri villámgyors kézszárító, zajszint csökkentővel, alumínium,
fekete, 950W, 12mp, 69dB
Anyag: alumínium, fekete, SteriTouch antimikrobiális bevonat, mely meggátolja a kórokozók
elszaporodását a felületen a termék teljes élettartama alatt
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: 950 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 69 dB
Kialakítás: vandálbiztos, lekerekített, slim design, Zajszint csökkentővel van ellátva, így
kategóriájában az egyik leghalkabb típus
Rendszer típusa: WORLD DRYER VERDEdri
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
339*295*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
293 130 Ft / db

GCMSDPB

WORLD DRYER SMARTdri Plus okos kézszárító, állítható sebesség és fűtőszál, 400-1200W,
10mp, fehér, K48-974P
Anyag: alumínium, fehér
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: állítható sebesség, ki-, bekapcsolható fűtőszál, a készülék teljesítménye a beállítások
függvényében változik, energiatakarékos, a hagyományos kézszárítókhoz képest akár 80% energiát
takarít meg, 400 - 1200 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: a zajszint a beállított sebesség függvényében változik, 61 - 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: WORLD DRYER SMARTdri
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
236*319*192 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
221 860 Ft / db

GCMSDPXS

WORLD DRYER SMARTdri Plus okos kézszárító, állítható sebesség és fűtőszál, 400-1200W,
10mp, r.m. acél selyem, K48-973P2
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: állítható sebesség, ki-, bekapcsolható fűtőszál, a készülék teljesítménye a beállítások
függvényében változik, energiatakarékos, a hagyományos kézszárítókhoz képest akár 80% energiát
takarít meg, 400 - 1200 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: a zajszint a beállított sebesség függvényében változik, 61 - 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: WORLD DRYER SMARTdri
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
236*319*192 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
258 070 Ft / db

GCMSDPXC

WORLD DRYER SMARTdri Plus okos kézszárító, állítható sebesség és fűtőszál, 400-1200W,
10mp, r.m. acél fényes, K48-972P2
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: állítható sebesség, ki-, bekapcsolható fűtőszál, a készülék teljesítménye a beállítások
függvényében változik, energiatakarékos, a hagyományos kézszárítókhoz képest akár 80% energiát
takarít meg, 400 - 1200 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: a zajszint a beállított sebesség függvényében változik, 61 - 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: WORLD DRYER SMARTdri
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
236*319*192 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
249 310 Ft / db



GCMSDPN

WORLD DRYER SMARTdri Plus okos kézszárító, állítható sebesség és fűtőszál, 400-1200W,
10mp, fekete, K48-162P
Anyag: alumínium, fekete
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: állítható sebesség, ki-, bekapcsolható fűtőszál, a készülék teljesítménye a beállítások
függvényében változik, energiatakarékos, a hagyományos kézszárítókhoz képest akár 80% energiát
takarít meg, 400 - 1200 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: a zajszint a beállított sebesség függvényében változik, 61 - 85 dB
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: WORLD DRYER SMARTdri
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
236*319*192 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
222 460 Ft / db

GCMSLB

L-974 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, alumínium, fehér, 950 W, 10-12 mp, 83
dB
kis helyigényű, nagy teljesítményű kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fehér
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
165 290 Ft / db

GCMSLS

L-971 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, alumínium, selyem, 950 W, 10-12 mp, 83
dB
kis helyigényű, nagy teljesítményű kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
193 850 Ft / db

GCMSLC

L-970 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, alumínium, fényes, 950 W, 10-12 mp, 83
dB
kis helyigényű, nagy teljesítményű kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fényes
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
186 460 Ft / db



GCMSLN

L-162 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, alumínium, fekete 950 W, 10-12 mp, 83
dB
kis helyigényű, nagy teljesítményű kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fekete
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
176 620 Ft / db

GCMSLXS

L-973 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, r.m. acél, selyem, 950 W, 10-12 mp, 83
dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 070 Ft / db

GCMSLXC

L-972 WORLD DRYER SLIMdri automata kézszárító, r.m. acél, fényes, 950 W, 10-12 mp, 83 dB
kis helyigényű, nagy teljesítményű kézszárító
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 950 W, 10-12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER SLIMdri
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
290*271*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 070 Ft / db

GCMAFXS

J48-973 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, r.m. acél, selyem, 1100 W, 12
mp, 83 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
199 970 Ft / db

GCMAFXC

J48-972 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, r.m. acél, fényes, 1100 W, 12
mp, 83 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
199 970 Ft / db



GCMAFB

J48-974 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, alumínium, fehér, 1100 W, 12
mp, 83 dB
antibakteriális kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fehér
Anyag vastagsága: 3 mm
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
272*226*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
159 390 Ft / db

GCMAFS

J48-971 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, alumínium, selyem, 1100 W, 12
mp, 83 dB
antibakteriális kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, selyem matt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2008
- Elektromágneses kompatibilitás, 2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE -
Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
272*226*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 540 Ft / db

GCMAFC

J48-970 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, alumínium, fényes, 1100 W, 12
mp, 83 dB
antibakteriális kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
272*226*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 540 Ft / db

GCMAFN

J48-162 WORLD DRYER AIRFORCE antibakteriális kézszárító, alumínium, fekete, 1100 W, 12
mp, 83 dB
antibakteriális kézszárító
Anyag: sajtolt alumínium, fekete
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 1100 W, 12 mp szárítási idő
Zajszint: 83 dB
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airforce
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
272*226*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
159 390 Ft / db



Kézszárítók - Közösségi kézszárítók

GCMTB.A48

DA548-974 WORLD DRYER Model A nyomógombos, időzített kézszárító, acél, fehér, 2300 W,
20 mp, 73,8 dB
vandálbiztos közületi kézszárító
Anyag: acél, fehér
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: 2300 W, 20 mp szárítási idő
Zajszint: 73.8 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
149 860 Ft / db

GCMTS.A48

DA548-973 WORLD DRYER Model A nyomógombos, időzített kézszárító, r.m. acél, selyem,
2300 W, 20 mp, 73,8 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: 2300 W, 20 mp szárítási idő
Zajszint: 73.8 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
197 660 Ft / db

GCMTC.A48

DA548-972 WORLD DRYER Model A nyomógombos, időzített kézszárító, r.m. acél, fényes,
2300 W, 20 mp, 73,8 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: 2300 W, 20 mp szárítási idő
Zajszint: 73.8 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
197 660 Ft / db

GCMTBA.A48

DXA548-974 World Dryer Model A automata kézszárító, fehér, acél, 2300W
vandálbiztos kézszárító
Anyag: acél, fehér
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 2300 W, 25-30 mp szárítási idő
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
162 340 Ft / db

GCMTSA.A48

DXA548-973 World Dryer Model A automata kézszárító, r.m. acél, selyem, 2300W
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 2300 W, 20 mp szárítási idő
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
210 020 Ft / db



GCMTCA.A48

DXA548-972 World Dryer Model A automata kézszárító, r.m. acél, fényes, 2300W
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
A szenzor alatt minimum 500 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni
Teljesítmény: 2300 W, 20 mp szárítási idő
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Model A
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
287*241*211 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
210 020 Ft / db

Kézhigiénés termékek
Kézhigiénés termékek - GOJO automata habszappanok

G5361-D1

GOJO TFX Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér automata adagoló + 1db Freshberry
habszappan patron 1200ml
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.6 ml / adag, 2000 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 -
Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, Kína - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
19 280 Ft / szett

G1984-04

GOJO automata szappanadagoló, fehér/szürke, LTX, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: patronos
Rendszer típusa: GOJO LTX-12, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek
évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
271*147*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1919-04

GOJO automata szappanadagoló, fekete/ezüst, LTX, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-12, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek
évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
271*147*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1916-02

GOJO Freshberry habszappan, utántöltő patron, gránátalma illat, bőrápolót tartalmaz, LTX,
1200 ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1340 kézmosás
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-12, 1200 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
9 110 Ft / patron



G1911-02

GOJO lágy, illatmentes habszappan, LTX, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1340 kézmosás
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-12, 1200 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
9 110 Ft / patron

G1948-02

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan patron, LTX, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1340 kézmosás
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-12, 1200 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 000 Ft / patron

G1384-04

GOJO automata szappanadagoló, fehér/szürke, LTX, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-7, 700 ml
Szín: fehér/szürke
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés.
Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
219*145*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1388-04

GOJO automata szappanadagoló, fekete/ezüst, LTX, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-7, 700 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés.
Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
219*145*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1316-03

GOJO Freshberry habszappan utántöltő patron, gránátalma illat, bőrápolót tartalmaz, LTX,
700 ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Rendszer típusa: GOJO LTX-7, 700 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
6 100 Ft / patron

G1311-03

GOJO lágy, illatmentes habszappan, LTX, 700 ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Rendszer típusa: GOJO LTX-7, 700 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
6 100 Ft / patron



G1348-03

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan patron, LTX, 700 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 780 kézmosás
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO LTX-7, 700 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
6 710 Ft / patron

G2739-12

GOJO automata kézmosó habszappan adagoló, TFX rendszer, 1200 ml, érintésmentes
szenzoros működtetéssel, elemes, fehér színű
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.6 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
267*154*102 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
11 080 Ft / db

G2799-12

GOJO automata kézmosó habszappan adagoló, TFX rendszer, 1200 ml, érintésmentes
szenzoros működtetéssel, elemes, ezüst színű
Anyag: ABS műanyag, ezüst
Adagolás: 0.6 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
267*154*102 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
14 780 Ft / db

G5361-02

GOJO Freshberry habszappan, TFX, 1200 ml
Adagolás: 0.6 ml / adag, 2000 kézmosás / patron
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
6 700 Ft / patron

G5665-02

GOJO Mild lágy illatmentes és színezékmentes habszappan utántöltő patron, TFX
rendszerhez, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.6 ml / adag, 2000 kézmosás / patron
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
6 700 Ft / patron

G5348-02

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan patron, TFX, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.6 ml / adag, 2000 kézmosás / patron
Rendszer típusa: GOJO TFX, 1200 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: áttetsző
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
7 900 Ft / patron



Kézhigiénés termékek - GOJO tusfürdők, habszappanok

G8716-D1

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-7 nyomógombos adagoló + 1db
Freshberry habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 320 Ft / szett

G8716-D2

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-7 nyomógombos adagoló + 1db
Freshberry habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 320 Ft / szett

G8713-D1

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-7 nyomógombos adagoló +
1db Luxus habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 320 Ft / szett

G8713-D2

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-7 nyomógombos adagoló + 1db
Luxus habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 320 Ft / szett



G8748-D1

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-7 nyomógombos adagoló +
1db Antimikrobiális Plus habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 590 Ft / szett

G8748-D2

GOJO ADX-7 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-7 nyomógombos adagoló + 1db
Antimikrobiális Plus habszappan patron 700ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
8 590 Ft / szett

G8816-D1

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-12 nyomógombos adagoló +
1db Freshberry habszappan patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett /

Nettó ár:
9 820 Ft / szett

G8816-D2

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-12 nyomógombos adagoló + 1db
Freshberry habszappan patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett /

Nettó ár:
9 820 Ft / szett

G8813-D1

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-12 nyomógombos adagoló +
1db Luxus habszappan és habtusfürdő patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett /

Nettó ár:
9 820 Ft / szett



G8813-D2

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-12 nyomógombos adagoló + 1db
Luxus habszappan és habtusfürdő patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett /

Nettó ár:
9 820 Ft / szett

G8848-D1

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D1 - 1db fehér/szürke ADX-12 nyomógombos adagoló +
1db Antimikrobiális Plus habszappan patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
10 240 Ft / szett

G8848-D2

GOJO ADX-12 Starter kezdőcsomag D2 - 1db fekete ADX-12 nyomógombos adagoló + 1db
Antimikrobiális Plus habszappan patron 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: Ecolabel
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
10 240 Ft / szett

G8884-06

GOJO nyomógombos habszappan adagoló, ADX-12 patronos kézmosó rendszer,
fehér/szürke, 1250ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: patronos
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
118*300*100 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8888-06

GOJO nyomógombos habszappan adagoló, ADX-12 patronos kézmosó rendszer,
fekete/ezüst, 1250 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: patronos
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
118*300*100 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db



G8816-03

GOJO Freshberry gránátalma - áfonya illatú habszappan utántöltő patron, ADX-12 rendszer,
1250ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 150 Ft / patron

G8813-03

GOJO Luxus tusfürdő, sampon és habszappan utántöltő patron, ADX-12 rendszer, 1250ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1400 kézmosás
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 150 Ft / patron

G8853-03

GOJO Fresh 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és folyékonyszappan utántöltő patron, gyümölcs
illatú, rózsaszín, gél állagú, ADX-12 rendszer, 1250ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml / patron
Illat: gyümölcsös
Szín: rózsaszín
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 030 Ft / patron

G8848-03

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan utántöltő patron, ADX-12
rendszer, 1250ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1380 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml / patron
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 680 Ft / patron

G8831-03

GOJO Mild 3 az 1-ben babafürdető tusfürdő, sampon és folyékonyszappan utántöltő patron,
illatmentes, színezékmentes, gél állagú, ADX-12 rendszer, 1250ml
Adagolás: 1,2 ml / adag, 1000 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-12, 1250 ml / patron
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 030 Ft / patron

G8784-06

GOJO nyomógombos habszappan adagoló, ADX-7 patronos kézmosó rendszer, fehér/szürke,
700 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: patronos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
100*245*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db



G8788-06

GOJO nyomógombos habszappan adagoló, ADX-7 patronos kézmosó rendszer, fekete/ezüst,
700 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: patronos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
100*245*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8716-04

GOJO Freshberry gránátalma - áfonya illatú habszappan utántöltő patron, ADX-7 rendszer,
700ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: türkizkék
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
2 680 Ft / patron

G8713-04

GOJO Luxus tusfürdő, sampon és habszappan utántöltő patron, ADX-7 rendszer, 700ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 800 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
2 750 Ft / patron

G8753-04

GOJO Fresh 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és folyékonyszappan utántöltő patron, gyümölcs
illatú, rózsaszín, gél állagú, ADX-7 rendszer, 700ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 583 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml / patron
Illat: gyümölcsös
Szín: rózsaszín
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
2 610 Ft / patron

G8748-04

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan utántöltő patron, ADX-7
rendszer, 700ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 780 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 700 ml / patron
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
3 020 Ft / patron

G5157-06

GOJO nyomógombos FMX habszappanadagoló
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.7 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, patronos, könnyen tisztítható
Rendszer típusa: GOJO FMX, 1250 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
264*142*129 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db



G5161-03

GOJO Freshberry gránátalma illatú kézkímélő habszappan, FMX, 1250 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 1800 kézmosás
Rendszer típusa: GOJO FMX, 1250 ml
Illat: áfonya
Szín: türkizkék
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 140 Ft / patron

G5163-03

GOJO luxus tusfürdő, sampon és habszappan FMX, 1250 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 1800 kézmosás, felezővel 3200 adag is elérhető
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO FMX, 1250 ml
Illat: dinnye
Szín: zöld
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 140 Ft / patron

G5167-03

GOJO lágy illatmentes habszappan, FMX, 1250 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 1800 kézmosás, felezővel 3600 adag is elérhető
Rendszer típusa: GOJO FMX, 1250 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 140 Ft / patron

G5148-03

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan patron, FMX, 1250 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.7 ml / adag, 1800 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO FMX, 1250 ml / patron
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
4 540 Ft / patron

G32018-12

GOJO PREVEN'S PARIS CURVE tusfürdő, sampon és szappanadagoló szintjelzővel, 300 ml-
es patronos utántöltés PREVENS PARIS töltetekkel, kis méretű, zárható, ABS műanyag, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, patronos, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design,
higiénikus
Rendszer típusa: GOJO Preven Paris, 300 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
85*155*64 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
3 470 Ft / db

G32019-12

GOJO PREVEN'S PARIS CURVE tusfürdő, sampon és szappanadagoló szintjelzővel, 300 ml-
es patronos utántöltés PREVENS PARIS töltetekkel, kis méretű, zárható, ABS műanyag, ezüst
Anyag: ABS műanyag, ezüst
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, patronos, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design,
higiénikus
Rendszer típusa: GOJO Preven Paris, 300 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
85*155*64 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
3 470 Ft / db



G30609-12

GOJO PREVEN'S PARIS CURVE gránátalma illatú, 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és szappan
gél utántöltő patron adagolófejjel, ECOLABEL minősítéssel, 300 ml
Rendszer típusa: 300 ml
Illat: gránátalma, erdei gyümölcs
Szín: rózsaszín
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 patron / karton

Nettó ár:
2 770 Ft / patron

G35100-10

PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő, sampon és szappanadagoló, kerek formájú, 350 ml,
törtfehér
Anyag: PE műanyag, fehér
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: kerek forma, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő rendszer, 350 ml
Szín: törtfehér
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
165*160*75 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
5 320 Ft / db

G35200-10

PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő, sampon és szappanadagoló, kerek formájú, 350 ml,
fekete
Anyag: PE műanyag, fekete
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: kerek forma, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő rendszer, 350 ml
Szín: fekete
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
165*160*75 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
5 320 Ft / db

G35518-24

PREVEN'S PARIS Natural Classic 3 az 1-ben krém állagú tusfürdő, sampon és szappan
utántöltő patron, 350 ml
Rendszer típusa: PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő rendszer, 350 ml
Illat: virág
Szín: fehér
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 patron / karton

Nettó ár:
2 050 Ft / patron

G35612-24

PREVEN'S PARIS Natural Fresh 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és szappan gél utántöltő
patron, 350 ml, zöld
Rendszer típusa: PREVEN'S PARIS Natural tusfürdő rendszer, 350 ml
Illat: friss illatú
Szín: zöld
Szabvány: Ecolabel
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 patron / karton

Nettó ár:
2 140 Ft / patron

G2117-08

GOJO NXT DELUXE hidratáló folyékony szappan patron, 1000 ml, friss virág illattal
Adagolás: 666 kézmosás
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO NXT
Illat: virág
Szín: rózsaszín
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
8 patron / karton

Nettó ár:
3 780 Ft / patron



G5748-06

GOJO Antimikrobiális Plus fertőtlenítő kézmosó habszappan pumpás flakon, 250 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.9 ml / adag, 280 kézmosás / flakon
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: 250 ml / flakon
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 flakon / karton

Nettó ár:
2 510 Ft / flakon

Kézhigiénés termékek - PURELL kézmosó habszappanok

G7730-01

PURELL ES8 automata kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES8 szappan rendszer,
1200ml, ENERGY-ON-THE-REFILL, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES8, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 930 Ft / db

G7734-01

PURELL ES8 automata kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES8 szappan rendszer,
1200ml, ENERGY-ON-THE-REFILL, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES8, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 930 Ft / db

G7786-02

PURELL ES8 HEALTHY SOAP extra tisztítóhatású friss illatú habszappan töltet ENERGY-ON-
THE-REFILL elemmel, ES8 PURELL Soap automata rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES8, 1200 ml
Illat: friss illatú
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 750 Ft / patron

G7785-02

PURELL ES8 HEALTHY SOAP extra tisztítóhatású illatmentes habszappan töltet ENERGY-ON-
THE-REFILL elemmel, ES8 PURELL Soap automata rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES8, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 750 Ft / patron



G7769-02

PURELL ES8 Mild lágy, illatmentes habszappan töltet ENERGY-ON-THE-REFILL elemmel, ES8
PURELL Soap automata rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES8, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 120 Ft / patron

G6430-01

PURELL ES6 automata kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES6 szappan rendszer,
1200ml, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES6, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 950 Ft / db

G6434-01

PURELL ES6 automata kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES6 szappan rendszer,
1200ml, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES6, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 950 Ft / db

G6486-02

PURELL ES6 HEALTHY SOAP extra tisztítóhatású, friss illatú habszappan patron, ES6
PURELL Soap automata rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES6, 1200 ml
Illat: friss illatú
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
9 750 Ft / patron

G6485-02

PURELL ES6 HEALTHY SOAP extra tisztítóhatású, illatmentes habszappan patron, ES6
PURELL Soap automata rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES6, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
9 750 Ft / patron



G6469-02

PURELL ES6 Mild lágy, illatmentes habszappan patron, ES6 PURELL Soap automata
rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES6, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
9 120 Ft / patron

G5030-01

PURELL ES4 nyomógombos kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES4 szappan
rendszer, 1200ml, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES4, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*250*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

G5034-01

PURELL ES4 nyomógombos kézmosó habszappan adagoló patron nélkül, ES4 szappan
rendszer, 1200ml, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Soap ES4, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*250*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

G5086-02

PURELL ES4 HEALTHY SOAP selymes, friss illatú habszappan patron, extra tisztítóhatás, ES4
PURELL Soap manuális rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES4, 1200 ml
Illat: friss illatú
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
6 230 Ft / patron

G5085-02

PURELL ES4 HEALTHY SOAP selymes, illatmentes habszappan patron, extra tisztítóhatás,
ES4 PURELL Soap manuális rendszer, 1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES4, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
6 230 Ft / patron



G5069-02

PURELL ES4 Mild lágy, illatmentes habszappan patron, ES4 PURELL Soap manuális rendszer,
1200ml
Adagolás: 0.9 ml / adag, 1333 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Soap ES4, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: világoskék
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
5 830 Ft / patron

Kézhigiénés termékek - PURELL kézfertőtlenítő állványok

G7318-DS-SLV

PURELL MESSENGER kézfertőtlenítő állvány ES8 automata adagolóval, patron nélkül,
grafit/fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete, grafit
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES8, 1200 ml
Szabvány: CE, Beleilleszthető a HACCP irányelveibe
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
422*1310*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
119 650 Ft / db

G2424-D1

PURELL állványos kézfertőtlenítő Starter csomag D1 - 1 db fehér állványos TFX adagoló + 1
db kézfertőtlenítő gél patron
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat
a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az eszközfertőtlenítőket ?
mikrobaktericid aktivitásának értékelésére., 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN
60601-1:2005-12 - Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
51 000 Ft / szett

G2424-DS

PURELL kézfertőtlenítő állomás, acél állvány automata TFX és LTX adagolókhoz, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: Kézfertőtlenítő állvány automata adagolókhoz, 1200 ml
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 440 Ft / db

G2433-01

Kézfertőtlenítő állvány 2 db 500 ml-es pumpás PURELL Advanced kézfertőtlenítő gélhez és 1
db PURELL Surface felületfertőtlenítő kendőhöz, antracit, acél
Anyag: acél, szénacél, metalizált antracit
Anyag vastagsága: 2 mm
Cső: 32 mm átmérő
Működtetés: pumpás
Kialakítás: álló, kerek forma, könnyen tisztítható, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 3 állás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
390*1426*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 630 Ft / db



Kézhigiénés termékek - PURELL érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló

G5476-D1

PURELL TFX Starter kezdőcsomag D1 - 1 db fehér adagoló + 1 db kézfertőtlenítő gél patron
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás,
kézfertőtlenítés, EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt
kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN
14476 - A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az
embergyógyászatban., EN 1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére.,
EN 13624 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai
fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken
használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN
14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ?
beleértve az eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére., 2004/108/CE -
Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: Franciaország, USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
18 560 Ft / szett

G7720-01

PURELL ES8 automata kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES8 kézfertőtlenítő rendszer,
1200ml, ENERGY-ON-THE-REFILL, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES8, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 930 Ft / db

G7724-01

PURELL ES8 automata kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES8 kézfertőtlenítő rendszer,
1200ml, ENERGY-ON-THE-REFILL, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 0.9 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES8, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a
falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 -
Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 930 Ft / db

G7762-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél ES8 töltet ENERGY-ON-THE-REFILL elemmel, ES8
PURELL Hand Sanitiser rendszer, 1200ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES8, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
11 200 Ft / patron



G6420-01

PURELL ES6 automata kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES6 kézfertőtlenítő rendszer,
1200ml, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES6, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 950 Ft / db

G6424-01

PURELL ES6 automata kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES6 kézfertőtlenítő rendszer,
1200ml, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES6, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 950 Ft / db

G6462-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél ES6 utántöltő patron, ES6 PURELL Hand Sanitiser
kézfertőtlenítő rendszer, 1200ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag / patron
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES6, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 090 Ft / patron

G2729-12

PURELL automata kézfertőtlenítő gél adagoló, TFX rendszer, 1200ml, érintésmentes
szenzoros működtetés, elemes, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
267*154*102 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
11 080 Ft / db

G2790-12

PURELL automata kézfertőtlenítő gél adagoló, TFX rendszer, 1200 ml, érintésmentes
szenzoros működtetéssel, elemes, ezüst színű
Anyag: ABS műanyag, ezüst
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
267*154*102 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
14 780 Ft / db



G5476-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél utántöltő patron, TFX rendszer, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat
a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az eszközfertőtlenítőket ?
mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
5 980 Ft / patron

G5495-02

PURELL VF+ erős széles hatásspektrumú, erős virucid hatású kézfertőtlenítő gél utántöltő
patron, TFX rendszer, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát, a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az
utántöltő higiéniáját és segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az
eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
6 400 Ft / patron

G5396-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő hab TFX utántöltő patron, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 0.6 ml / adag, 2000 adag
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
5 980 Ft / patron

G1920-04

PURELL automata LTX kézfertőtlenítő adagoló, fehér, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, fehér előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL LTX-12, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek
évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
271*147*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db



G1928-04

PURELL automata LTX kézfertőtlenítő adagoló, fekete, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL LTX-12, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 - Egészségügyi
elektromos berendezés
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek
évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
271*147*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1903-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél utántöltő patron, LTX rendszer, LTX-12, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL LTX-12, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
8 140 Ft / patron

G5896-02

PURELL VF+ erős széles hatásspektrumú, erős virucid hatású kézfertőtlenítő gél utántöltő
patron, LTX rendszer, LTX-12, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát, a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az
utántöltő higiéniáját és segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: PURELL LTX-12, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az
eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
10 830 Ft / patron

G1320-04

PURELL automata LTX kézfertőtlenítő adagoló, fehér, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, fehér előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Rendszer típusa: PURELL LTX-7, 700 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 -
Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés.
Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
219*145*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db

G1328-04

PURELL automata LTX kézfertőtlenítő adagoló, fekete, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Rendszer típusa: PURELL LTX-7, 700 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Szabvány: 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, IEC/EN 60601-1:2005-12 -
Egészségügyi elektromos berendezés
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi + 48 hónap kiterjesztett garancia (ennek feltétele: a
készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári töltőanyaggal való utántöltés.
Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől számlával)
Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
219*145*100 mm

Kiszerelés:
4 db / karton

Nettó ár:
18 470 Ft / db



G1303-03

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél utántöltő patron, LTX rendszer, LTX-7, 700 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 580 adag
Rendszer típusa: PURELL LTX-7, 700 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / patron

GCJ7ABB

SIMEX automata kézfertőtlenítő gél és folyadék adagoló, 1,2 literes belső műanyag tartállyal,
ABS műanyag házzal, fehér, elemes 4x1,5V C-LR14
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., 1 ml / adag
Működtetés: érzékelési távolság a szenzortól számított 80 mm és 120 mm között, a szenzor alatt
minimum 230 mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni, A szenzort ne tegye ki erős,
közvetlen fényhatásnak, hiszen a fény-árnyék váltakozás időnként aktiválhatja azt., automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít, min. 230 mm
Kialakítás: függőleges, rendszerkulccsal zárható, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható,
belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: SIMEX automata kézfertőtlenítő adagoló, 1,2 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 db
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012 + kiegészítések
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
151*276*109 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 920 Ft / db

ELEM-DC-C-LR4

Duracell Procell C-típusú, 1,5V-os alkáli baby elem
Rendszer típusa: 1.5 V
Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

1 db

Nettó ár:
500 Ft / db

ELEM-DC-D-LR20

Duracell Procell D-típusú, 1,5V-os alkáli góliát elem
Rendszer típusa: 1.5 V
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
750 Ft / db

G2760-06

Falvédő alátét, csepptálca PURELL TFX kézfertőtlenítő adagolóhoz, ABS műanyag, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Rendszer típusa: 1200 ml
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
1 840 Ft / db

G2762-06

Falvédő alátét TFX adagolókhoz
Anyag: ABS műanyag, fekete
Rendszer típusa: PURELL TFX, 1200 ml

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
1 840 Ft / db



G1045-WHT-12

Fal- és padlóvédő alátét LTX adagolóhoz, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 570 Ft / db

G1045-BLK-12

Fal- és padlóvédő alátét LTX adagolóhoz, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 570 Ft / db

Kézhigiénés termékek - PURELL kézi adagolású kézfertőtlenítők

G5129-06

PURELL nyomógombos FMX kézfertőtlenítő hab adagoló, 1200 ml patronos utántöltőhöz
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, patronos, könnyen tisztítható
Rendszer típusa: PURELL FMX, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
264*142*129 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db

G5196-03

PURELL Advanced kézfertőtlenítő hab, nyomógombos FMX utántöltő patron, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1 ml / adag, 1200 adag
Rendszer típusa: PURELL FMX, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
6 510 Ft / patron

G5020-01

PURELL ES4 nyomógombos kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES4 kézfertőtlenítő
rendszer, 1200ml, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES4, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a
falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db



G5024-01

PURELL ES4 nyomógombos kézfertőtlenítő adagoló patron nélkül, ES4 kézfertőtlenítő
rendszer, 1200ml, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az utántöltő higiéniáját és
segítenek megelőzni a fertőzéseket, AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely
lehetővé teszi a tartály telítettségi szintjének azonnali felmérését, LOCK OR NOT - az adagolóban
beépített rendszerkulcs található, melynek eltávolításával zárhatóvá válik a készülék
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES4, 1200 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva,
melynek segítségével megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a
falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
140*230*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

G5062-02

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél ES4 utántöltő patron, ES4 PURELL Hand Sanitiser
manuális kézfertőtlenítő rendszerhez, 1200 ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag / patron
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: AT-A-GLANCE - teljes mértékben látható, áttetsző patron, mely lehetővé teszi a tartály
telítettségi szintjének azonnali felmérését
Rendszer típusa: PURELL Hand Sanitiser ES4, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: Ecolabel, C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle
Tanúsítvány&trade;
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 patron / karton

Nettó ár:
7 360 Ft / patron

G8820-06

PURELL ADX-12 kézfertőtlenítő gél adagoló, fehér/fehér, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, fehér előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PURELL ADX-12, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
300*118*100 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 570 Ft / db

G8828-06

PURELL ADX-12 kézfertőtlenítő gél adagoló, fekete/ezüst, 1200 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PURELL ADX-12, 1200 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
300*118*100 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 570 Ft / db

G8803-03

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, ADX utántöltő patron, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 1000 adag
Rendszer típusa: PURELL ADX-12, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
5 040 Ft / patron

G8804-03

PURELL Advanced kézfertőtlenítő hab, nyomógombos ADX-12 utántöltő patron, 1200 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.1 ml / adag, 1091 adag
Rendszer típusa: PURELL ADX-12, 1200 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
3 patron / karton

Nettó ár:
5 040 Ft / patron



G8720-06

PURELL ADX-7 kézfertőtlenítő gél adagoló, fehér/fehér, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fehér, fehér előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PURELL ADX-7, 700 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA

Méretek:
245*100*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8728-06

PURELL ADX-7 kézfertőtlenítő gél adagoló, fekete/ezüst, 700 ml
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 1.2 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PURELL ADX-7, 700 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA

Méretek:
245*100*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8703-04

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, ADX utántöltő patron, 700 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 580
Rendszer típusa: PURELL ADX-7, 700 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
3 380 Ft / patron

G8704-04

PURELL Advanced kézfertőtlenítő hab, nyomógombos ADX-7 utántöltő patron, 700 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.1 ml / adag, 636 adag
Rendszer típusa: PURELL ADX-7, 700 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
3 380 Ft / patron

G2156-08

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél utántöltő patron, NXT rendszer, 1000 ml
Adagolás: 1,5 ml / adag, 666 kézmosás / patron
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PURELL NXT, 1000 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás,
kézfertőtlenítés, EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt
kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN
14476 - A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az
embergyógyászatban., EN 1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére.,
EN 13624 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai
fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken
használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN
14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ?
beleértve az eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
8 patron / karton

Nettó ár:
4 700 Ft / patron



G4424-D6

PURELL ES1 kézfertőtlenítő Starter csomag - 1db fali adagoló és 1db PURELL Advanced gél
450ml patron
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: ES - Everywhere System, 450 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
75*212*77 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
7 390 Ft / db

G4450-06

PURELL Advanced alkoholos kézfertőtlenítő gél patron ES1 Everywhere System-hez, 450ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: ES - Everywhere System, 450 ml
Illat: illatmentes
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
73*213*73 mm

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
4 100 Ft / patron

Kézhigiénés termékek - PURELL kis kiszerelésű kézfertőtlenítők

G9611-1M

PURELL PERSONALS - PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, egy adagos személyi
kézfertőtlenítő 3ml, félbetörhető lapocska
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 3 ml / adag, 1 adag
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
80*40*1 mm

Kiszerelés:
720 db / karton

Nettó ár:
70 Ft / db

G9665-12

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél - virucid, fungicid, baktericid, mikobaktericid, OTH
engedély, pumpás flakon hosszú csőrrel, 500 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: pumpás
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 500 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat
a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az eszközfertőtlenítőket ?
mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
3 060 Ft / flakon



G9664-12

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél - virucid, fungicid, baktericid, mikobaktericid, OTH
engedély, kupakos flakon, 500 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: felpattintós flip kupakos
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 500 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat
a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az eszközfertőtlenítőket ?
mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
3 060 Ft / flakon

G9667-12

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél EU-konform flakonban 500 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: felpattintós flip kupakos
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 500 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat
a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az eszközfertőtlenítőket ?
mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
2 080 Ft / flakon

G9668-12

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, széles hatásspektrum - virucid, fungicid, baktericid,
mikobaktericid, OTH engedély, pumpás, 500 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: pumpás
Rendszer típusa: 500 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás,
kézfertőtlenítés, EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt
kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN
14476 - A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az
embergyógyászatban., EN 1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére.,
EN 13624 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai
fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken
használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., EN
14348 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ?
beleértve az eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
2 790 Ft / flakon

G9663-12

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, 300 ml-es asztali
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Rendszer típusa: 300 ml
Illat: illatmentes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
1 870 Ft / flakon



G9661-24

PURELL Advanced alkoholos kézfertőtlenítő gél, 100 ml kupakos flakon
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Működtetés: felpattintós flip kupakos
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát
Rendszer típusa: 100 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 flakon / karton

Nettó ár:
670 Ft / flakon

G9606-24

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, spray 60 ml
Adagolás: 1.2 ml / adag, 50 adag
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 flakon / karton

Nettó ár:
780 Ft / flakon

G3901-99

PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél, 30 ml-es flakon, kupakos
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 25 adag
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
250 flakon / karton

Nettó ár:
530 Ft / flakon

G5996-12

PURELL VF+ erős széles hatásspektrumú, erős virucid hatású kézfertőtlenítő gél asztali
pumpás flakon, 500 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 416 adag
Működtetés: pumpás
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát, a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az
utántöltő higiéniáját és segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: 500 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az
eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
3 000 Ft / flakon

G9695-12

PURELL VF+ erős széles hatásspektrumú, erős virucid hatású kézfertőtlenítő gél asztali
pumpás flakon, 300 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 250 adag
Működtetés: pumpás
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát, a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az
utántöltő higiéniáját és segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: 300 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az
eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 flakon / karton

Nettó ár:
2 920 Ft / flakon



G8696-24

PURELL VF+ erős széles hatásspektrumú, erős virucid hatású kézfertőtlenítő gél kézi,
hordozható, kupakos flakon, 100 ml
rendkívül gyakori kézfertőtlenítésre ajánlott, főként élelmiszeripari és egészségügyi alkalmazásra
Adagolás: 1.2 ml / adag, 83 adag
Kialakítás: klinikailag igazoltan bőrbarát, a gyárilag zárt SANITARY SEALED patronok biztosítják az
utántöltő higiéniáját és segítenek megelőzni a fertőzéseket
Rendszer típusa: 100 ml
Illat: illatmentes
Szín: színtelen
Szabvány: EN 1500 - Higiénés kézfertőtlenítés, EN 12791 - Sebészi bemosakodás, kézfertőtlenítés,
EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az
egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi
vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 14348 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerek ? beleértve az
eszközfertőtlenítőket ? mikrobaktericid aktivitásának értékelésére.
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 flakon / karton

Nettó ár:
720 Ft / flakon

G9530-20

Fali tartó 500 ml-es hosszú csőrű, pumpás PURELL Advanced kézfertőtlenítő gél hengeres
flakonhoz (G9665-12), fehér, acél
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: pumpás
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 500 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Származási hely: EU - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
73*187*73 mm

Kiszerelés:
20 db / karton

Nettó ár:
3 620 Ft / db

G9005-12

Fali tartó 350 ml-es PURELL gélhez
Anyag: ABS műanyag, áttetsző
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 030 Ft / db

G9007-12

Ágyvégi kézfertőtlenítő flakon tartó 350 ml-es PURELL gélhez
Anyag: ABS műanyag, kék
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 370 Ft / db

G9608-24

Kihúzható PURELL tartó csat
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
24 db / karton

Nettó ár:
460 Ft / db



Kézhigiénés termékek - PURELL kézfertőtlenítő kendők

G92270-06

PURELL Hand & Surface Antimicrobial Wipes, 150x170mm kézfertőtlenítő és
felületfertőtlenítő kendő, 270db/tégely
Rendszer típusa: CWP
Lapok száma: 270 db / tégely
Szabvány: EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő
hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a
háztartási és az intézményi területen használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 16615 - Kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok - Kvantitatív felületi teszt a fertőtlenítő hatás mérésére a területen alkalmazott
készítményeknél - 4 mezős teszt
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 tégely / karton

Nettó ár:
4 760 Ft / tégely

G92200-06

PURELL Hand & Surface Antimicrobial Wipes, 200x220mm kézfertőtlenítő és
felületfertőtlenítő kendő, 200db/tégely
Rendszer típusa: CWP
Lapok száma: 200 db / tégely
Szabvány: EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő
hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a
háztartási és az intézményi területen használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 16615 - Kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok - Kvantitatív felületi teszt a fertőtlenítő hatás mérésére a területen alkalmazott
készítményeknél - 4 mezős teszt
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 tégely / karton

Nettó ár:
3 850 Ft / tégely

G92100-12

PURELL Hand & Surface Antimicrobial Wipes, 180x200mm kézfertőtlenítő és
felületfertőtlenítő kendő, 100db/tégely
Lapok száma: 100 db / tégely
Szabvány: EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő
hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a
háztartási és az intézményi területen használt kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 16615 - Kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok - Kvantitatív felületi teszt a fertőtlenítő hatás mérésére a területen alkalmazott
készítményeknél - 4 mezős teszt
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
12 tégely / karton

Nettó ár:
1 980 Ft / tégely

G9001-01

PURELL fertőtlenítő törlőkendő tartó, 1 tégelyhez
Anyag: acél, fehér
Rendszer típusa: CWP
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 850 Ft / db

G9010-DS

PURELL fertőtlenítő törlőkendő állvány
Anyag: acél, kék
Rendszer típusa: CWP
Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

1 db

Nettó ár:
51 870 Ft / db

G9019-01

PURELL fertőtlenítő törlőkendő fali adagoló
Anyag: ABS műanyag, fehér
Rendszer típusa: CWP, 1200 db
Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

1 db

Nettó ár:
13 640 Ft / db



G9218-02

PURELL antimikrobiális törlőkendő PLUS, 1200 db-os
Rendszer típusa: CWP, 1200 lap
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 csomag / karton

Nettó ár:
24 290 Ft / csomag

Kézhigiénés termékek - GOJO ipari kézmosók

G7200-01

GOJO PRO TDX 2000 ml-es ipari kézmosó adagoló
Anyag: ABS műanyag, fekete
Adagolás: 2 ml / adag, az adagolás szabadon állítható 1-2 ml között
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: PRO TDX, 2000 ml
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 790 Ft / db

G7335-04

GOJO Natural Scrub ipari kézmosó utántöltő patron közepesen szennyezett kezekre, 2000 ml,
PRO TDX, kéztisztító hatás 3/5
Adagolás: 2 ml / adag
Rendszer típusa: PRO TDX, 2000 ml
Illat: citrus
Szín: narancssárga
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
7 070 Ft / patron

G7332-04

GOJO Olive Scrub ipari kézmosó utántöltő patron erősen szennyezett kezekre, 2000 ml, PRO
TDX, kéztisztító hatás 4/5
Adagolás: 2 ml / adag
Rendszer típusa: PRO TDX, 2000 ml
Illat: friss illatú
Szín: halványzöld
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
8 240 Ft / patron

G7272-04

GOJO Supro Max habköves kézmosó utántöltő patron rendkívül szennyezett kezekre, 2000
ml, PRO TDX, kéztisztító hatás 5/5
Adagolás: 2 ml / adag, 1000 kézmosás / patron
Rendszer típusa: PRO TDX, 2000 ml / patron
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

4 patron / karton

Nettó ár:
9 380 Ft / patron

G7695-02

GOJO Supro Max habköves ipari kéztisztító rendkívül szennyezett kezekre, 3780ml pumpás
kanna, kéztisztító hatás 5/5
Adagolás: 2 ml / adag, 1890 kézmosás / kanna
Rendszer típusa: 3780 ml / kanna
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 250 Ft / db



Kézhigiénés termékek - GOJO HAND MEDIC kézkrémek

G8781-06

GOJO HAND MEDIC ADX-7 kézkrém adagoló, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Adagolás: 0.7 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 685 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag gyári
töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék - cégünktől
számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
245*100*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8782-06

GOJO HAND MEDIC ADX-7 kézkrém adagoló, fekete/króm
Anyag: ABS műanyag, fekete, szálcsiszolt, selyem előlappal
Adagolás: 0.7 ml / adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 685 ml
Rögzítés: a termék hátfala extra erős, ipari, kétoldalú ragasztóval van ellátva, melynek segítségével
megoldható a stabil, biztonságos rögzítés, így nem szükséges megfúrni a falat
Garancia: 5 év, amelynek feltétele a készülékek rendeltetésszerű használata illetve a kizárólag
gyári töltőanyaggal való utántöltés. Ennek évi minimum mennyisége 2 db patron/készülék -
cégünktől számlával
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
245*100*95 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 440 Ft / db

G8745-04

GOJO HAND MEDIC ADX-7 kézkrém utántöltő patron, 685 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 980 adag
Működtetés: nyomógombos
Rendszer típusa: GOJO ADX-7, 685 ml
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 patron / karton

Nettó ár:
4 460 Ft / patron

G8150-12

GOJO HAND MEDIC kézkrém tubusban, 148 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 210 adag
Rendszer típusa: 148 ml
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

12 db / karton

Nettó ár:
1 670 Ft / db

G8142-12

GOJO HAND MEDIC kézkrém, 60 ml
Adagolás: 0.7 ml / adag, 90 adag
Rendszer típusa: 60 ml
Származási hely: USA - Gyártó: GOJO Industries Kiszerelés:

12 db / karton

Nettó ár:
850 Ft / db

Kézhigiénés termékek - PURELL felület fertőtlenítők

G95206-04

PURELL Surface alkoholos felület fertőtlenítő kendő, vastag, extrán átitatott, 450db-os
Rendszer típusa: PURELL élelmiszeripari felületfertőtlenítő kendő, 450 db / tégely
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: kék
Szabvány: EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., ECOCERT tanúsítvány - a termék formulája
több, mint 99%-ban természetes összetevőket tartalmaz
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
4 vödör / karton

Nettó ár:
9 850 Ft / vödör



G95104-06

PURELL Surface felület fertőtlenítő kendő, élelmiszeripari felhasználásra, 200db-os
Rendszer típusa: PURELL élelmiszeripari felületfertőtlenítő kendő, 200 db / tégely
Illat: illat- és színezékmentes
Szín: kék
Szabvány: EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt
kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN
14476 - A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az
embergyógyászatban., EN 1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére.,
EN 13624 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai
fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken
használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére.,
ECOCERT tanúsítvány - a termék formulája több, mint 99%-ban természetes összetevőket
tartalmaz
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
185*215 mm

Kiszerelés:
6 tégely / karton

Nettó ár:
4 510 Ft / tégely

G95102-12

PURELL Surface felület fertőtlenítő kendő, élelmiszeripari felhasználásra, 100db-os
Rendszer típusa: PURELL élelmiszeripari felületfertőtlenítő kendő, 100 db / tégely
Szín: kék
Szabvány: EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt
kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN
14476 - A virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az
embergyógyászatban., EN 1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére.,
EN 13624 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai
fertőtlenítőszerei gomba- és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken
használatos kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére.,
ECOCERT tanúsítvány - a termék formulája több, mint 99%-ban természetes összetevőket
tartalmaz
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Méretek:
130*210 mm

Kiszerelés:
12 tégely / karton

Nettó ár:
1 900 Ft / tégely

G32675-06

PURELL Surface felület fertőtlenítő spray, élelmiszeripari felhasználásra, 750ml
Működtetés: pumpás
Rendszer típusa: PURELL élelmiszeripari felületfertőtlenítő spray, 750 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szabvány: EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., ECOCERT tanúsítvány - a termék formulája
több, mint 99%-ban természetes összetevőket tartalmaz
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
2 580 Ft / db

G32676-02

PURELL Surface felület fertőtlenítő spray utántöltő, élelmiszeripari felhasználásra, 5000ml
Rendszer típusa: PURELL élelmiszeripari felületfertőtlenítő spray, 5000 ml
Illat: illat- és színezékmentes
Szabvány: EN 1040 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok alapvető baktericid hatásának értékelésére., EN 13727 - Kvantitatív szuszpenziós
vizsgálat az egészségügy területén a baktériumölő hatás értékelésére., EN 1276 - Szuszpenziós
mennyiségi vizsgálat az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területen használt kémiai
fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok baktériumölési hatékonyságának értékelésére. , EN 14476 - A
virucid aktivitás értékelésének kvantitatív szuszpenziós vizsgálata az embergyógyászatban., EN
1275 - Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok alapvető
fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának értékelésére., EN 13624 - Mennyiségi
szuszpenziós vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerei gomba-
és penészölő hatásának értékelésére., EN 1650 - Mennyiségi szuszpenziós vizsgálat az élelmiszer-,
az ipari, a háztartási és az intézményi területeken használatos kémiai fertőtlenítőszerek és
antiszeptikumok gombaölő hatásának értékelésére., ECOCERT tanúsítvány - a termék formulája
több, mint 99%-ban természetes összetevőket tartalmaz
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
2 kanna / karton

Nettó ár:
12 130 Ft / kanna



Kézhigiénés termékek - Nedves kéztörlő kendők

G9680-06

GOJO nedves ipari kéztörlő és felülettörlő kendő, 270x200mm lapméret, citrus illat,
80db/tégely, kéztisztító hatás 4/5
Anyag: Cellulóz, polipropilén
Adagolás: 80 kézmosás
Kialakítás: a nem szőtt anyagú kendő egyik oldala dörzsi, a másik oldala finom, puha felületű
Rendszer típusa: 80 db / tégely
Illat: citrus
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 tégely / karton

Nettó ár:
5 560 Ft / tégely

G9681-06

GOJO nedves ipari kéztörlő és felülettörlő kendő, 300x250mm lapméret, citrus illat,
70db/vödör, kéztisztító hatás 4/5
Anyag: Cellulóz, polipropilén
Adagolás: 70 kézmosás
Kialakítás: a nem szőtt anyagú kendő egyik oldala dörzsi, a másik oldala finom, puha felületű
Rendszer típusa: 70 db / vödör
Illat: citrus
Származási hely: Franciaország - Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 vödör / karton

Nettó ár:
7 020 Ft / vödör

G9023-06

PURELL kézfertőtlenítő kendő tartó
Anyag: ABS műanyag, áttetsző
Rendszer típusa: 120-130 db
Gyártó: GOJO Industries

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
26 890 Ft / db

Hajszárítók
Hajszárítók - Vandálbiztos hajszárítók

GCPT38B

DB38-974 WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos, strapabíró hajszárító, acél, fehér, 2300 W,
66-76 dB
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 2 mm
Teljesítmény: 2300 W
Zajszint: a zajszintek közvetlen közelről, illetve a készüléktől mért 2 m-es távolságból érvényesek,
66-76 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airstyle
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
244*287*206 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
205 940 Ft / db

GCPT38S

DB38-973 WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos, strapabíró hajszárító, r.m. acél, selyem,
2300 W, 66-76 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: 2300 W
Zajszint: a zajszintek közvetlen közelről, illetve a készüléktől mért 2 m-es távolságból érvényesek,
66-76 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airstyle
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
244*287*206 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
262 250 Ft / db



GCPT38C

DB38-972 WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos, strapabíró hajszárító, r.m. acél, fényes, 2300
W, 66-76 dB
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: 2300 W
Zajszint: a zajszintek közvetlen közelről, illetve a készüléktől mért 2 m-es távolságból érvényesek,
66-76 dB
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airstyle
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: USA - Gyártó: WORLD DRYER

Méretek:
244*287*206 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
262 250 Ft / db

GCPT38-CONSOLE

Konzolos hajszárító állvány WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos hajszárító rögzítéséhez,
állítható magassággal
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: WORLD DRYER Airstyle
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: WORLD DRYER

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
316 470 Ft / db

Hajszárítók - Szállodai hajszárítók

GCPPM16N

Szállodai ionos hajszárító fali konzollal, 3 fokozat, fűtőszál kapcsolás, 2db USB aljzat, 1800W,
fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1800 W
Kialakítás: lekerekített, slim design
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
130*256*93 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 680 Ft / db

GCPPM16

Szállodai ionos hajszárító fali konzollal, 3 fokozat, fűtőszál kapcsolás, 2db USB aljzat, 1800W,
fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1800 W
Kialakítás: lekerekített, slim design
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
130*256*93 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 610 Ft / db

GCPPM16N-BAG

Szállodai ionos hajszárító kézi, 3 fokozat, fűtőszál kapcsolás, 2db USB aljzat, 1800W, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1800 W
Kialakítás: lekerekített, slim design
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
130*256*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 800 Ft / db



GCPPM16-BAG

Szállodai ionos hajszárító kézi, 3 fokozat, fűtőszál kapcsolás, 2db USB aljzat, 1800W, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1800 W
Kialakítás: lekerekített, slim design
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
130*256*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 830 Ft / db

GCPPM14

Szállodai hajszárító fali konzollal, 2 sebességi fokozat, borotválkozó dugalj, 1400W, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 2 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1400 W
Zajszint: 60 dB
Kialakítás: 220V - 110V borotválkozó dugaljjal
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság
Származási hely: Kína

Méretek:
150*280*240 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 890 Ft / db

GCPPM14N

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fekete, 1400 W, 2 sebességi fokozat, borotválkozó
dugaljjal
Anyag: ABS műanyag, fekete
Működtetés: 2 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1400 W
Zajszint: 60 db
Kialakítás: 220V - 110V borotválkozó dugaljjal
Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014:1:06 -
Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 -
Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06
- Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 12 hónap alkatrész szavatosság

Méretek:
150*280*240 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 890 Ft / db

GCPPM6

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fehér, 1200 W, 2 sebességi fokozat, borotválkozó
dugaljjal
szállodai hajszárító
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 2 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1200 W
Zajszint: 60 dB
Kialakítás: 220V - 110V borotválkozó dugaljjal
Szabvány: EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 -
Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 - Harmonizált szabvány, EN 62233:08 - Harmonizált
szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23
(ed.5):03+A1:08- Harmonizált szabvány, 2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE -
Elektromágneses kompatibilitás, EN 55014-1:2006 - Elektromágneses kompatibilitás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
225*230*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 530 Ft / db

GCPPM7

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fehér, 1400 W, 3 sebességi fokozat
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1400 W
Zajszint: 61 dB
Szín: fehér, 100%
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
100*220*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 290 Ft / db

GCPPM8

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fekete, 1400 W, 3 sebességi fokozat
Anyag: ABS műanyag, fekete
Működtetés: 3 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1400 W
Zajszint: 61 dB
Szín: fekete
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
100*220*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 290 Ft / db



GCPPM5

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fehér, 1200 W, 2 sebességi fokozat
Anyag: ABS műanyag
Működtetés: 2 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1200 W
Zajszint: 60 dB
Szín: fehér, 100%
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
90*200*155 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 460 Ft / db

GCPPM4

Hajszárító, on-off kapcsoló, műanyag, fehér, 1200 W, 2 sebességi fokozat
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: 2 sebességi fokozat
Teljesítmény: 1200 W
Zajszint: 60 dB
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
150*180*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 960 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek
Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos mosdók

DEL161440

DELABIE TEK vandálbiztos fali kézmosó zárt testtel kevert vízre, infra csap 230V,
rongálásbiztos kifolyófej, r.m. acél 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617, NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D=32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*395*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
724 650 Ft / db

DEL161360

DELABIE TEK vandálbiztos fali kézmosó 1 hideg és 1 kevert vizes nyomógombbal,
rongálásbiztos kifolyófejjel, zárt, r.m. acél 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró, duális kifolyó vezérlés - két nyomógomb működteti a kifolyót, az egyik nyomógomb
hideg vizet enged ivóvíz gyanánt, míg a másik nyomógomb kevert vizet kézmosáshoz, 2 db
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D=32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*395*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
706 190 Ft / db



DEL161340

DELABIE TEK vandálbiztos fali kézmosó zárt testtel, időzített nyomógombos, kevert vízre,
rongálásbiztos kifolyófej, r.m. acél 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D=32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*395*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
526 030 Ft / db

DEL160340SP

DELABIE TEK TC vandálbiztos kézmosó szervizfolyosós szereléshez, kevert vízre és
ivóvízre külön infra érzékelőkkel, hálózati, r. m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, 2 db
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek,
NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D = 32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*295*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
828 930 Ft / db

DEL160340

DELABIE TEK TC vandálbiztos kézmosó zárt testtel, fal mögötti szereléshez,
nyomógombbal, csapfejjel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60835-4/2021/KTEF - DELABIE ivókút fejek,
NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek CW617
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*450*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
508 260 Ft / db

GCV00217

DELABIE TED vandálbiztos fali mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, 1,5mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1,5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 230 mm és 130
mm furatközéppontú rögzítéstávolságok, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
229 980 Ft / db



GCV00217-TR35

DELABIE TED vandálbiztos fali mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, jobbos 35mm
csapfurat, 1,5mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1,5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 230 mm és 130
mm furatközéppontú rögzítéstávolságok, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
239 980 Ft / db

DEL164130

DELABIE BOB HD vandálbiztos fali mosdó zárt palásttal, megerősített konzolos rögzítéssel,
1,2mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 230 mm és 130
mm furatközéppontú rögzítéstávolságok, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
256 440 Ft / db

DEL120130

DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, 1,2mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 230 mm és 130 mm furatközéppontú
rögzítéstávolságok, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
223 000 Ft / db

DEL121130

DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, jobbos 35mm
csapfurat, 1,2mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 230 mm és 130 mm furatközéppontú
rögzítéstávolságok, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
223 000 Ft / db

DEL160130

DELABIE BOB TC vandálbiztos mosdó zárt palásttal fal mögötti, szervizfolyosós
szereléshez, 1,2mm r.m acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a medence belső átmérője 310 mm
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE BOB vandálbiztos fali mosdó
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, D=32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*285*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
256 440 Ft / db



GCV00218

DELABIE DUO R vandálbiztos fali mosdó D=310mm jobbos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, jobb oldali medencével, bal oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
409 980 Ft / db

GCV00218-TR22

DELABIE DUO R vandálbiztos fali mosdó D=310mm jobbos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 22mm csapfurat, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, jobb oldali medencével, bal oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
419 980 Ft / db

GCV00218-TR35

DELABIE DUO R vandálbiztos fali mosdó D=310mm jobbos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 35mm csapfurat, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, jobb oldali medencével, bal oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
419 980 Ft / db

DEL160360

DELABIE DUO S TC R vandálbiztos mosdó zárt testtel, bal oldali tálcával, szervizfolyosós
szereléshez
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz -
a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely vandálbiztos kialakítású és könnyen
tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
295 420 Ft / db



GCV00219

DELABIE DUO L vandálbiztos fali mosdó D=310mm balos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, bal oldali medencével, jobb oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
409 980 Ft / db

GCV00219-TR22

DELABIE DUO L vandálbiztos fali mosdó D=310mm balos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 22mm csapfurat, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, jobb oldali medencével, bal oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
356 520 Ft / db

GCV00219-TR35

DELABIE DUO L vandálbiztos fali mosdó D=310mm balos medencével, 1,5mm r.m. acél zárt
test, alsó szervizablak, 35mm csapfurat, 500x250x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm, 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, jobb oldali medencével, bal oldali polccal
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely
vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
356 520 Ft / db

DEL160370

DELABIE DUO S TC L vandálbiztos mosdó zárt testtel, jobb oldali tálcával, szervizfolyosós
szereléshez
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, zárt szifonburkolattal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz -
a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, 4 db
Vízelvezetés: csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely vandálbiztos kialakítású és könnyen
tisztítható, 1 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
295 420 Ft / db

DEL160330

DELABIE Comissariat vandálbiztos, beépített kézmosó egység, fal mögötti szereléshez,
szervizfolyosóhoz, 2mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: beépített, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső
menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*440*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
311 390 Ft / db



Vandálbiztos szaniterek - Rozsdamentes acél kézmosók

GCV00313

DELABIE FRAJU PMR mozgássérült mosdó, konkáv, fali, csapfurat nélkül, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm
Kialakítás: konkáv kialakítás, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*160*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
248 330 Ft / db

GCV00313-T35

DELABIE FRAJU PMR mozgássérült mosdó, konkáv, fali, 35mm középső csapfurattal, r.m.
acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm
Kialakítás: konkáv kialakítás, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*160*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
248 330 Ft / db

GCV00311

DELABIE FRAJU ergonomikus fali mosdókagyló, csapfurat nélkül, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
530*165*470 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
204 880 Ft / db

GCV00311-T35

DELABIE FRAJU ergonomikus fali mosdókagyló, 35mm középső csapfurattal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: a medence vastagsága 1,2mm, az azt körülvevő részek és a hátfal
lemezvastagsága 1,5mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
530*165*470 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
204 880 Ft / db

DEL120270

DELABIE TRAPEZ rozsdamentes fali mosdó szifontakaró, csapfurat és túlfolyó nyílás nélkül,
r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
530*190*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
227 040 Ft / db

DEL121270

DELABIE TRAPEZ rozsdamentes fali mosdó szifontakaró és túlfolyó nyílás nélkül, 35 mm-es
középső csapfurattal, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
510*180*640 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
227 040 Ft / db



DEL120710

DELABIE REDO r.m. acél fali kerek kézmosó medence szifontakaró és csapfurat nélkül,
selyem, 1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*150*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 270 Ft / db

DEL121710

DELABIE REDO r.m. acél fali kerek kézmosó medence szifontakaró nélkül, 35mm
csapfurattal, selyem, 1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*150*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 270 Ft / db

DEL120800

DELABIE FACIL r.m. acél fali mosdó szifontakaró és csapfurat nélkül, szálcsiszolt selyem,
1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*210*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 260 Ft / db

DEL121800

DELABIE FACIL r.m. acél fali mosdó szifontakaró nélkül, 35mm jobb oldali csapfurattal,
szálcsiszolt selyem, 1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
390*210*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 260 Ft / db

DEL120550

DELABIE MINIMAL fali sarok mosdókagyló szifontakaró nélkül, csapfurat nélkül, r.m. acél,
selyem, 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*340*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 150 Ft / db

DEL121550

DELABIE MINIMAL fali sarok mosdókagyló szifontakaró nélkül, 35mm csapfurattal, r.m. acél,
selyem, 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*340*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 150 Ft / db



DEL121360

DELABIE LAVANDO WC keskeny r.m. acél fali kézmosó 35mm bal oldali csapfurattal, selyem,
450x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*300*135 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
226 360 Ft / db

DEL121370

DELABIE LAVANDO WC keskeny r.m. acél fali kézmosó 35mm jobb oldali csapfurattal,
selyem, 450x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*300*135 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
226 360 Ft / db

DEL120150

DELABIE AQUEDUTO rozsdamentes acél fali kézmosókagyló, dizájn lefolyóval, csapfurat
nélkül, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*115*440 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
411 650 Ft / db

DEL121150

DELABIE AQUEDUTO rozsdamentes acél fali kézmosókagyló, dizájn lefolyóval, 35mm
csapfurattal, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*115*440 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
411 650 Ft / db

DEL121150BK

DELABIE AQUEDUTO rozsdamentes acél fali kézmosókagyló, dizájn lefolyóval, 35mm
csapfurattal, matt fekete Teflon bevonat
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*115*440 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
560 810 Ft / db

DEL120810

DELABIE UNITO pultra ültetett kézmosókagyló csapfurat nélkül, 395x350mm, 1,2mm r.m.
acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*350*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
219 610 Ft / db



DEL121810

DELABIE UNITO pultra ültetett kézmosókagyló 35mm-es középső csapfurattal, 395x400mm,
1,2mm r.m. acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*400*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
250 020 Ft / db

DEL120830

DELABIE UNITO fali kézmosókagyló csapfurat nélkül, 395x350mm, 1,2mm r.m. acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*350*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
219 610 Ft / db

DEL121830

DELABIE UNITO fali kézmosókagyló 35mm-es középső csapfurattal, 395x400mm, 1,2mm r.m.
acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*400*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
250 020 Ft / db

DEL120810BK

DELABIE UNITO pultra ültetett kézmosókagyló csapfurat nélkül, 395x350mm, 1,2mm, r.m.
acél, matt fekete Teflon bevonat
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*350*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
274 450 Ft / db

DEL121810BK

DELABIE UNITO pultra ültetett kézmosókagyló 35mm-es középső csapfurattal, 395x400mm,
1,2mm r.m. acél matt fekete Teflon bevonat
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*400*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
307 950 Ft / db

DEL121830BK

DELABIE UNITO fali kézmosókagyló 35mm-es középső csapfurattal, 395x400mm, 1,2mm r.m.
acél, matt fekete Teflon bevonat
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*400*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
301 040 Ft / db



DEL120720

DELABIE REDO-T lábon álló, henger alakú kézmosó, H=830mm, 0,8 mm r.m. acél, selyem,
csapfurat nélkül
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
370*830*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
378 410 Ft / db

DEL121720

DELABIE REDO-T lábon álló, henger alakú kézmosó, H=830mm, 0,8 mm r.m. acél, selyem,
35mm csapfurattal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
370*830*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
378 410 Ft / db

DEL120172

DELABIE BAILA lábon álló, kúp alakú kézmosó, 0,8mm r.m. acél, dual finish - polírozott
medence, selyem test, csapfurat nélkül
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, dual finish - magasfényűre polírozott
medence, selyem szálcsiszolt test
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
370*190*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
425 710 Ft / db

DEL120170

DELABIE BAILA lábon álló, kúp alakú kézmosó, 0,8 mm r.m. acél, selyem, csapfurat nélkül
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
370*190*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
354 760 Ft / db

DEL121170

DELABIE BAILA lábon álló, kúp alakú kézmosó, 0,8mm r.m. acél, selyem, 35mm csapfurattal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
370*190*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
354 760 Ft / db

DEL120182

DELABIE MINI BAILA fali, kúp alakú dizájn kézmosó, r.m. acél, dual finish - polírozott
medence, selyem test, csapfurat nélkül
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, dual finish - magasfényűre polírozott
medence, selyem szálcsiszolt test
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*290*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
337 860 Ft / db



DEL120180

DELABIE MINI BAILA fali, kúp alakú dizájn kézmosó, r.m. acél selyem, csapfurat nélkül
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*290*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
266 230 Ft / db

DEL121180

DELABIE MINI BAILA fali, kúp alakú dizájn kézmosó, r.m. acél selyem, 35mm csapfurattal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*290*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
266 230 Ft / db

DEL121180BK

DELABIE MINI BAILA fali, kúp alakú dizájn kézmosó, r.m. acél matt fekete Teflon bevonattal,
35mm csapfurattal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*290*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
360 110 Ft / db

DEL120112

DELABIE ALGUI pultra ültetett r.m. acél kézmosó kagyló, dual finish - polírozott medence,
selyem test, kerek forma, D=375mm, H=165mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, dual finish - magasfényűre polírozott
medence, selyem szálcsiszolt test
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: kerek forma, préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*165*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
372 500 Ft / db

DEL120110

DELABIE ALGUI pultra ültetett kézmosó kagyló, rozsdamentes acél, selyem, kerek forma,
D=375mm, H=165mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: kerek forma, préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*165*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
283 800 Ft / db

DEL120110BK

DELABIE ALGUI pultra ültetett kézmosó kagyló, rozsdamentes acél, matt fekete Teflon, kerek
forma, D=375mm, H=165mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: kerek forma, préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: mosdópultra ültetett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*165*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 980 Ft / db



DEL120652

DELABIE QUADRA mosdópultba félig süllyesztett r.m. acél kézmosókagyló, dual finish,
380x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, dual finish - magasfényűre polírozott
medence, selyem szálcsiszolt test
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE QUADRA félig süllyesztett kézmosó kagyló
Rögzítés: mosdópultba félig süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*205*395 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
297 320 Ft / db

DEL120650

DELABIE QUADRA mosdópultba félig süllyesztett r.m. acél kézmosókagyló, selyem,
380x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE QUADRA félig süllyesztett kézmosó kagyló
Rögzítés: mosdópultba félig süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*205*395 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
231 720 Ft / db

DEL120650BK

DELABIE QUADRA mosdópultba félig süllyesztett r.m. acél kézmosókagyló, matt fekete
Teflon, 380x380mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE QUADRA félig süllyesztett kézmosó kagyló, DELABIE Black Magic
exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: mosdópultba félig süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*205*395 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
285 860 Ft / db

DEL120470

DELABIE HEMI pultba süllyesztett félgömb mosdókagyló, D=375/310mm, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*130*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 930 Ft / db

DEL120471

DELABIE HEMI pultba süllyesztett félgömb mosdókagyló, D=375/310mm, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
375*130*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
87 270 Ft / db

DEL120490

DELABIE HEMI pultba süllyesztett félgömb mosdókagyló, D=450/385mm, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*150*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
73 360 Ft / db



DEL120491

DELABIE HEMI pultba süllyesztett félgömb mosdókagyló, D=450/385mm, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*150*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
108 120 Ft / db

DEL120490BK

DELABIE HEMI pultba süllyesztett félgömb mosdókagyló, D=450/385mm, r.m. acél, matt
fekete Teflon
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*150*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 030 Ft / db

DEL100930

Vandálbiztos szifontakaró köpeny DELABIE FRAJU mosdóhoz, H=400mm, 1,2mm r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*400*275 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
85 150 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos WC-k

GCV00043

DELABIE vandálbiztos fali WC csésze megerősített hátlappal, 1,5mm rozsdamentes acél,
selyem, DEL110310
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 230 mm-es rögzítéstávolság, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*440*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
496 520 Ft / db

GCV00043N

DELABIE vandálbiztos fali WC csésze megerősített hátlappal, 1,5mm r.m. acél, matt fekete
Teflon bevonat, DEL110310BK
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE Black Magic exluzív fekete
közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 230 mm-es rögzítéstávolság, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*440*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
639 400 Ft / db



GCV00043-TC

DELABIE vandálbiztos fali WC csésze szervizfolyosós rögzítéssel, 1,5mm rozsdamentes
acél, selyem, DEL160310
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
410*470*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
502 500 Ft / db

GCV00044

DELABIE vandálbiztos álló WC csésze, alsó és hátsó kifolyású, 1,5mm rozsdamentes acél,
selyem, DEL110300
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon keresztül, 3
rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: álló, vagy hátsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*440*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
520 450 Ft / db

GCV00044N

DELABIE vandálbiztos álló WC csésze, alsó és hátsó kifolyású, 1,5mm rozsdamentes acél,
matt fekete Teflon bevonat, DEL110300BK
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE Black Magic exluzív fekete
közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon keresztül, 3
rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: álló, vagy hátsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*440*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
695 370 Ft / db

GCV00044-TC

DELABIE vandálbiztos álló WC csésze szervizfolyosós rögzítéssel, 1,5mm rozsdamentes
acél, selyem, DEL160550
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*400*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
530 740 Ft / db



GCV00070

DELABIE vandálbiztos, rozsdamentes acél akadálymentes fali WC-csésze, 700mm kinyúlás,
selyem, DEL110710
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 4 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 230 mm-es rögzítéstávolság
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*470*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
596 160 Ft / db

GCV00070N

DELABIE vandálbiztos, rozsdamentes acél akadálymentes fali WC-csésze, 700mm kinyúlás,
matt fekete Teflon bevonat, DEL110710BK
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 4 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE Black Magic exluzív fekete
közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 230 mm-es rögzítéstávolság
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*470*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
763 330 Ft / db

GCV00070-TC

DELABIE vandálbiztos, rozsdamentes acél akadálymentes szervizfolyosós WC-csésze,
700mm kinyúlás, selyem, DEL160710
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D=100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*480*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
633 670 Ft / db

GCV00071

DELABIE vandálbiztos, rozsdamentes acél akadálymentes álló WC-csésze, 700mm kinyúlás,
selyem, DEL110700
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 4 liter / öblítés, víztakarékos üzemeltetés
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: álló, vagy hátsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*540*950 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
637 640 Ft / db

GCV00050

DELABIE vandálbiztos monoblokkos WC öblítőtartállyal, álló, 1,5mm r.m. acél, selyem,
DEL110390
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 3-6 liter / öblítés, víztakarékos üzemeltetés
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*470*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
737 890 Ft / db



GCV00050N

DELABIE vandálbiztos monoblokkos WC öblítőtartállyal, álló, 1,5mm r.m. acél, matt fekete
Teflon bevonat, DEL110390BK
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 2 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 1.5 mm
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi
szaniter és pipere termékek, 3-6 liter / öblítés, víztakarékos üzemeltetés
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*470*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
959 230 Ft / db

GCV00054

DELABIE vandálbiztos mozgássérült monoblokkos WC öblítőtartállyal, 700mm, álló, 1,5mm
r.m. acél, selyem, DEL110790
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 6 liter / öblítés, víztakarékos üzemeltetés
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
710*450*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
783 830 Ft / db

GCV00183S

Pottyantós WC csésze rozsdamentes acél szifonnal - Török WC, r.m. acél, 1,2 mm
falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: az öblítőfej AISI 304-es r.m. acélból készül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
730*370*730 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
305 390 Ft / db

GCV00183

Pottyantós WC csésze - Török WC, r.m. acél, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: az öblítőfej AISI 304-es r.m. acélból készül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*230*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
215 430 Ft / db

GCV00184S

Pottyantós WC csésze XS rozsdamentes acél szifonnal - Török WC XS, kompakt kialakítás
szűkös helyekre, r.m. acél, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: az öblítőfej AISI 304-es r.m. acélból készül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*250*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
262 600 Ft / db

GCV00184

Pottyantós WC csésze XS - Török WC XS, kompakt kialakítás szűkös helyekre, r.m. acél, 1,2
mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: az öblítőfej AISI 304-es r.m. acélból készül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*230*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
177 750 Ft / db



DEL101619

DELABIE vandálbiztos WC-ülőke fedő nélkül és rozsdamentes acél zsanérokkal vandálbiztos
DELABIE WC-re, polietilén, fekete
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, fekete
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, rozsdamentes
acél zsanérokkal
Rögzítés: megerősített rögzítéssel, 2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
380*60*530 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
70 960 Ft / db

GCT22PHD

DELABIE vandálbiztos WC-ülőke fedővel és rozsdamentes acél zsanérokkal vandálbiztos
DELABIE WC-hez, duroplast, fekete
Anyag: duroplast, nagy keménységű műanyag, fekete
Kialakítás: fedővel, vandálbiztos, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, rozsdamentes acél
zsanérokkal
Rögzítés: megerősített rögzítéssel, 2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*45*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 480 Ft / db

GCT22PHDG

DELABIE vandálbiztos WC-ülőke fedővel és rozsdamentes acél zsanérokkal vandálbiztos
DELABIE WC-hez, duroplast, szürke
Anyag: duroplast, nagy keménységű műanyag, szürke
Kialakítás: fedővel, vandálbiztos, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, rozsdamentes acél
zsanérokkal
Rögzítés: megerősített rögzítéssel, 2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*45*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 480 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos vizeldék

DEL164770

DELABIE DELTA HD vandálbiztos piszoár megerősített rögzítéssel, hátsó bekötés, r.m. acél,
selyem, 1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es és 220 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, 4 rögzítési
pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*585*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
357 580 Ft / db

DEL134772

DELABIE DELTA vandálbiztos piszoár hátsó bekötéssel, r.m. acél, dual finish - polírozott
medence, selyem test
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, dual finish - magasfényűre polírozott
medence, selyem szálcsiszolt test
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es és 220 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, 2 rögzítési
pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*585*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
403 510 Ft / db



GCV00084

DELABIE DELTA vandálbiztos piszoár, hátsó bekötéssel, r.m. acél, selyem, 1,2 mm,
DEL134770
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es és 220 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, 2 rögzítési
pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*585*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
310 930 Ft / db

GCV00084T

DELABIE DELTA vandálbiztos piszoár, felső bekötéssel, r.m. acél, selyem, 1,2 mm, DEL134170
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es és 220 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, 2 rögzítési
pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*585*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
310 930 Ft / db

GCV00084-TC

DELABIE DELTA TC vandálbiztos piszoár szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél, selyem, 1,2
mm, DEL160770
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vandálbiztos, perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, zárt szifonburkolattal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*585*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
357 580 Ft / db

DEL134710

DELABIE DELTA r.m. acél piszoár, felső bekötéssel, alsó vízelvezetéssel, selyem, 1,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: perem nélküli, könnyen tisztítható, nagy felületű, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: öblítőfejes
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es és 220 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, 2 rögzítési
pont
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 2 liter / öblítés
Vízelvezetés: alsó kifolyású, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*500*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
310 930 Ft / db

DEL135710

DELABIE FINO rozsdamentes acél piszoár, lekerekített, hátsó bekötés, selyem, 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 liter / öblítés
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
335*345*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
244 870 Ft / db



DEL135710BK

DELABIE FINO rozsdamentes acél piszoár, lekerekített, hátsó bekötés, matt fekete Teflon
bevonat, 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 2 liter
/ öblítés
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
335*345*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
277 070 Ft / db

DEL135110

DELABIE FINO rozsdamentes acél piszoár, lekerekített, felső bekötés, selyem, 1,2mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 liter / öblítés
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
335*345*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
244 870 Ft / db

GCV00085

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, beépített, 1 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 600 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vízbekötés 22 mm átmérőjű csatlakozással, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália

Méretek:
610*320*1060 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
468 280 Ft / db

GCV00086

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, beépített, 2 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 1200 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vízbekötés 22 mm átmérőjű csatlakozással, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1130*320*1220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
649 840 Ft / db

GCV00087

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, beépített, 3 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 1800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: vízbekötés 22 mm átmérőjű csatlakozással, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
940*300*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
873 710 Ft / db

GCV00089

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, 1 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság, 600
mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 18 liter / perc
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
660*340*950 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
496 660 Ft / db



GCV00090

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, 2 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság,
1200 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 18 liter / perc
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*1020*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
709 690 Ft / db

GCV00092

Vandálbiztos piszoár fal, padlón álló, 3 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság,
1800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 18 liter / perc
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1800*1020*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
886 880 Ft / db

GCV00094

Vandálbiztos piszoár vályú, fali rögzítésű, 2 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 1200 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 18 liter / perc
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
555*420*1200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
487 770 Ft / db

GCV00096

Vandálbiztos piszoár vályú, fali rögzítésű, 3 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 1800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
595*300*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
653 490 Ft / db

GCV00097

Vandálbiztos piszoár vályú, fali rögzítésű, 4 személyes, r.m. acél, selyem, 1,2 mm
falvastagság, 2400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 13407:2015 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 18 liter / perc
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
570*280*2410 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
786 870 Ft / db

GCV00080

Vandálbiztos szeméremfal speciálisan a GCV00094, GCV00095, GCV00096 fali piszoár
vályúkhoz, r.m. acél, selyem, 3 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*45*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
89 950 Ft / db



DEL100600

Vandálbiztos piszoár válaszfal, r.m. acél, selyem, 1,5 mm falvastagság, DELABIE LISO XL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*90*980 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
273 280 Ft / db

GCV00081

Vandálbiztos piszoár válaszfal, r.m. acél, selyem, 1,5 mm falvastagság, LISO
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*120*990 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
243 220 Ft / db

GCV00082

Vandálbiztos piszoár válaszfal, r.m. acél, selyem, 1,5 mm falvastagság, TU
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
425*100*980 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
160 660 Ft / db

DEL100620

DELABIE AZA rozsdamentes acél piszoár válaszfal, selyem, 3mm vastag AISI304 lemezből
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 3 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*600*3 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
126 490 Ft / db

DEL100620BK

DELABIE AZA rozsdamentes acél piszoár válaszfal, matt fekete Teflon bevonatú, 3mm vastag
AISI304 lemezből
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív
megjelenést és fokozott vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Anyag vastagsága: 3 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 3 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi
szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*600*3 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
188 790 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Sormosdók, mosdóvályúk

GCV00252RP

DELABIE DUPLO RP rozsdamentes sormosdó 1200 mm, két személyes, hátfallal, csapfurat
nélkül, szifontakaró nélkül, r.m. acél, 1,5 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, a
medence belső átmérője 310 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
520*170*1220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
503 760 Ft / db



GCV00253RP

DELABIE TRIPLO RP rozsdamentes sormosdó 1800 mm, három személyes, hátfallal,
csapfurat nélkül, szifontakaró nélkül, r.m. acél, 1,5 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, a
medence belső átmérője 310 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*165*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
702 420 Ft / db

GCV00252RP-T35

DELABIE DUPLO RP vandálbiztos sormosdó 1200 mm, két személyes, hátfallal, 35 mm-es
középső csapfurattal, szifontakaró nélkül, r.m. acél, 1,5 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, a medence belső átmérője 310 mm, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
520*200*1200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
503 760 Ft / db

GCV00253RP-T35

DELABIE TRIPLO RP vandálbiztos sormosdó 1800 mm, három személyes, hátfallal, 35 mm-
es középső csapfurattal, szifontakaró nélkül, r.m. acél, 1,5 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, a medence belső átmérője 310 mm, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*215*1850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
702 420 Ft / db

GCV020600

Vandálbiztos mosdóvályú, 600 mm, r.m. acél, selyem, 1 mm falvastagság, CANAL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: hátfal opciónálisan választható, higiénikus, könnyen tisztítható, ergonomikus
Szabvány: CE, EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk
teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*435*590 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
224 130 Ft / db

GCV021200

Vandálbiztos mosdóvályú, 1200 mm, r.m. acél, selyem, 1 mm falvastagság, CANAL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: hátfal opciónálisan választható, higiénikus, könnyen tisztítható, ergonomikus
Szabvány: CE, EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk
teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
460*280*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
283 100 Ft / db

GCV021800

Vandálbiztos mosdóvályú, 1800 mm, r.m. acél, selyem, 1 mm falvastagság, CANAL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: hátfal opciónálisan választható, higiénikus, könnyen tisztítható, ergonomikus
Szabvány: CE, EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk
teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
460*290*1900 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
344 830 Ft / db

GCV022400

Vandálbiztos mosdóvályú, 2400 mm, r.m. acél, selyem, 1 mm falvastagság, CANAL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: hátfal opciónálisan választható, higiénikus, könnyen tisztítható, ergonomikus
Szabvány: CE, EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk
teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
455*275*2460 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
428 940 Ft / db



GCV023000

Vandálbiztos mosdóvályú, 3000 mm, r.m. acél, selyem, 1 mm falvastagság, CANAL
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: hátfal opciónálisan választható, higiénikus, könnyen tisztítható, ergonomikus
Szabvány: CE, EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk
teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
455*275*3140 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
472 930 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos kompakt egységek

DEL161700

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - duális nyomógomb vezérlésű vandálbiztos
kézmosóval, direkt öblítésű balos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., duális kifolyó vezérlés - két nyomógomb
működteti a kifolyót, az egyik nyomógomb hideg vizet enged ivóvíz gyanánt, míg a másik
nyomógomb kevert vizet kézmosáshoz
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 392 950 Ft / db

DEL161800

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - duális nyomógomb vezérlésű vandálbiztos
kézmosóval, direkt öblítésű középső álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., duális kifolyó vezérlés - két nyomógomb
működteti a kifolyót, az egyik nyomógomb hideg vizet enged ivóvíz gyanánt, míg a másik
nyomógomb kevert vizet kézmosáshoz
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 392 950 Ft / db

DEL161600

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - duális nyomógomb vezérlésű vandálbiztos
kézmosóval, direkt öblítésű jobbos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., duális kifolyó vezérlés - két nyomógomb
működteti a kifolyót, az egyik nyomógomb hideg vizet enged ivóvíz gyanánt, míg a másik
nyomógomb kevert vizet kézmosáshoz
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 392 950 Ft / db



DEL160400

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű balos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos függő WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL160500

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű középső függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső függő WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL160300

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű jobbos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos függő WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL160700

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű balos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos álló WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db



DEL160800

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű középső álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső álló WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL160600

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, direkt öblítésű jobbos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos álló WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL162400

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos balos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db

DEL162500

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos középső függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db



DEL162300

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos jobbos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db

DEL162700

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos balos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db

DEL162800

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos középső álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db



DEL162600

DELABIE kompakt fali börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt vandálbiztos
kézmosó, öblítőtartályos jobbos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: A kézmosó 7 mp időzítésű, önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-
os csatlakozással, hozzáférhetőség elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból., 6 literes
tartályos WC-öblítővel szerelt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek, 6
liter
Rögzítés: fali és álló, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott szervizablakon
keresztül
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*735 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 517 150 Ft / db

DEL166400

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű balos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*615 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL166500

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű középső függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*730 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL166300

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű jobbos függő WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos függő WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*615 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db



DEL166700

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű balos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, a WC-csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések
hiánya megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, balos álló WC-vel
Rendszer típusa: DELABIE kompakt börtön szaniter egységek, DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*615 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL166800

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű középső álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, középső álló WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*1000*730 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

DEL166600

DELABIE kompakt szervizfolyosós börtön szaniter - blokkolásgátlós csappal szerelt
vandálbiztos kézmosó, direkt öblítésű jobbos álló WC-vel, r.m. acél, 2 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, A kézmosó 7 mp időzítésű,
önelzáró, blokkolásgátlós csapteleppel van szerelve, M1/2"-os csatlakozással, hozzáférhetőség
elleni biztonsági kialakítással, rozsdamentes acélból.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, a WC-
csésze teljes mértében össze van hegesztve a kézmosó egységgel, így a rések hiánya
megakadályozza a különböző tárgyak elrejtését, jobbos álló WC-vel, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, DELABIE kompakt börtön szaniter egységek
Rögzítés: rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány, EN 997:2012 - Közösségi WC-csészék teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, a mosdó és a WC közös vízelvezetést használ, mely csatlakozása
100 mm átmérőjű, D = 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
725*1000*615 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 340 860 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos zuhanyzók

GCV00472

Vandálbiztos zuhanytálca 70x70 cm-es, 60 mm mély, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: egy részből álló, mélyhúzott kivitel csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: EN 14527:2006 + A1:2010 - Közösségi zuhanytálcák teljesítményére vonatkozó
harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
910*100*930 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 900 Ft / db



GCV00482

Vandálbiztos zuhanytálca 80x80 cm-es, 60 mm mély, r.m. acél, selyem, 1,2 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: egy részből álló, mélyhúzott kivitel csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 14527:2006 + A1:2010 - Közösségi zuhanytálcák teljesítményére vonatkozó
harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
910*100*930 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
174 410 Ft / db

GCV00491

Vandálbiztos zuhanytálca akadálymentes zuhanyzóba 80x80 cm-es, r.m. acél, selyem, 1,5
mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Szabvány: CE, EN 14527:2006 + A1:2010 - Közösségi zuhanytálcák teljesítményére vonatkozó
harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
910*100*930 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
262 530 Ft / db

GCV00492

DELABIE vandálbiztos zuhanytálca akadálymentes zuhanyzóba, csúszásmentes 900x900
mm-es felület, r.m. acél, selyem, 1,5 mm falvastagság
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN 14527:2006 + A1:2010 - Közösségi zuhanytálcák teljesítményére vonatkozó
harmonizált szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
910*100*930 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
298 000 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Vandálbiztos tükrök

GCRM600400

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 980 Ft / db

GCRM600400F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x400mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 380 Ft / db

GCRM600500

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 980 Ft / db

GCRM600500F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x500mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 380 Ft / db



GCRM600600

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 980 Ft / db

GCRM600600F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x600mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 380 Ft / db

GCRM600800

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x800mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
800*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 980 Ft / db

GCRM600800F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x800mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
800*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 080 Ft / db

GCRM600900

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x900mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
900*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 480 Ft / db

GCRM600900F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x900mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
900*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 580 Ft / db

GCRM6001000

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x1000mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 480 Ft / db



GCRM6001000F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 600x1000mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 580 Ft / db

GCRM8001000

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 800x1000mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
800*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 980 Ft / db

GCRM8001000F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 800x1000mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
800*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 980 Ft / db

GCRM1200600

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 1200x600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 480 Ft / db

GCRM1200600F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 1200x600mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 580 Ft / db

GCRM1200800

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 1200x800mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 980 Ft / db

GCRM1200800F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 1200x800mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 980 Ft / db



GCRM100100

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 100x100mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 480 Ft / db

GCRM100100F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 100x100mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
4 980 Ft / db

GCRM150150

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 150x150mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 980 Ft / db

GCRM150150F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 150x150mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 480 Ft / db

GCRM200200

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 200x200mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
200*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
4 980 Ft / db

GCRM200200F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 200x200mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
200*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 480 Ft / db



GCRM250250

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 250x250mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
250*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 980 Ft / db

GCRM250250F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 250x250mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
250*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 480 Ft / db

GCRM300200

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x200mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 980 Ft / db

GCRM300200F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x200mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 480 Ft / db

GCRM300250

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x250mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 480 Ft / db

GCRM300250F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x250mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

GCRM300300

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 980 Ft / db



GCRM300300F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 300x300mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 480 Ft / db

GCRM350350

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 350x350mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
350*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 480 Ft / db

GCRM350350F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 350x350mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
350*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 980 Ft / db

GCRM400300

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 400x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

GCRM400300F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 400x300mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 480 Ft / db

GCRM400400

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 400x400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 980 Ft / db

GCRM400400F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 400x400mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 480 Ft / db



GCRM500400

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 500x400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: vandálbiztos, furatok nélkül
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés ragasztással ajánlott - a ragasztó és egyéb rögzítőelemek nem
tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 980 Ft / db

GCRM500400F

Vandálbiztos, rozsdamentes acél tükörlap, 500x400mm, furatolt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, magasfényű tükrös felület
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: furatokkal, D=5mm
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Rögzítés: fali, falon kívüli, a rögzítés rozsdamentes acél biztonsági TORX csavarokkal ajánlott - a
csavarok, rögzítőelemek nem tartozék
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 480 Ft / db

DEL3458

DELABIE vandálbiztos tükör, ütésálló rozsdamentes acéllemez, 485*585 mm, könnyen
szerelhető 10 mm vastag megerősített PVC hátlap
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
490*20*620 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
114 020 Ft / db

DEL3459

DELABIE vandálbiztos tükör, ütésálló rozsdamentes acéllemez, 595*980 mm, könnyen
szerelhető 10 mm vastag megerősített PVC hátlap
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
620*20*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
198 890 Ft / db

Vandálbiztos szaniterek - Beépített acélszekrények

DEL510716S

DELABIE beépített, zárható kompakt szekrény 400-600 lapos papírkéztörlő adagolóval,
1800W-os kézszárítóval, 15 literes hulladékgyűjtővel, r.m. acél, selyem
kompakt beépített rozsdamentes szekrény
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Teljesítmény: 1800 W
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 400 - 600 lap
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*185*1440 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
613 380 Ft / db

DEL510715S

DELABIE beépített kompakt szekrény papírkéztörlő adagolóval, 400-600 lapos kapacitással és
30 literes hulladékgyűjtővel, r.m. acél, selyem
kompakt beépített rozsdamentes szekrény
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 400 - 600 lap
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
410*170*1430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
347 040 Ft / db



DEL510714S

DELABIE beépített papíradagoló és hulladékgyűjtő szekrény, 10 literes, zárható, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: nyomófedeles, magától visszazáródó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 10 liter
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
395*150*835 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
222 350 Ft / db

DEL510713S

DELABIE beépített, nyomófedeles hulladékgyűjtő, 18 literes, zárható, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: nyomófedeles, magától visszazáródó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 18 liter
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*150*835 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 510 Ft / db

DEL510712S

DELABIE beépített hajtogatott papírkéztörlő adagoló, 400-600 lapos, zárható, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE vandálbiztos szaniterek, 400 - 600 lap
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
380*490*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
138 010 Ft / db

Csaptelepek, öblítő szelepek
Mosdó csaptelepek - Infra mosdó csapok

DEL490100LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, vandálbiztos, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására
kifejlesztett szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 470 Ft / db



DEL490101LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, vandálbiztos, dugvillás
hálózati adapterrel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására
kifejlesztett szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 470 Ft / db

DEL490106LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, vandálbiztos, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására
kifejlesztett szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
178 750 Ft / db

DEL490100

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, vandálbiztos,
hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 470 Ft / db



DEL490101

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, vandálbiztos,
dugvillás hálózati adapterrel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 470 Ft / db

DEL490006

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, vandálbiztos,
elzárócsapokkal, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
189 110 Ft / db

DEL490106

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, vandálbiztos,
elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
178 750 Ft / db



DEL440100

DELABIE TEMPOMATIC 4 álló infracsap kevert vízre, vandálbiztos, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
162 010 Ft / db

DEL440101

DELABIE TEMPOMATIC 4 álló infracsap kevert vízre, vandálbiztos, dugvillás hálózati
adapterrel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
175 360 Ft / db

DEL440106

DELABIE TEMPOMATIC 4 álló infracsap kevert vízre, vandálbiztos, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
149 800 Ft / db



DEL494000LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, ívelt testtel, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
256 480 Ft / db

DEL494006LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, ívelt testtel, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
309 400 Ft / db

DEL494000

DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, ívelt testtel,
hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a
visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz
ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
256 480 Ft / db



DEL494006

DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 álló infracsap H-M vízre oldalsó karral, ívelt testtel, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a
visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz
ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 2 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
309 400 Ft / db

DEL444000

DELABIE TEMPOMATIC 2 álló infracsap kevert vízre, ívelt testtel, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 2 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
205 880 Ft / db

DEL444006

DELABIE TEMPOMATIC 2 álló infracsap kevert vízre, ívelt testtel, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 125 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 2 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek
elektronikus nyitása és zárása
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
240 650 Ft / db



DEL492106LH

DELABIE TEMPOMATIC MIX 3 álló infracsap H-M vízre hosszú karral, integrált elemekkel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN) a
kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 100
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 3 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
197 610 Ft / db

DEL492106

DELABIE TEMPOMATIC MIX 3 álló infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, integrált
elemekkel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN) a
kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 100
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 3 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
197 610 Ft / db

DEL442106

DELABIE TEMPOMATIC 3 álló infracsap kevert vízre, integrált elemekkel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN) a
kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 100
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 3 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
183 920 Ft / db



DEL478MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre oldalsó karral, H=110mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 950 Ft / db

DEL378MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre oldalsó karral, H=110mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
290 020 Ft / db



DEL478035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=90mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 90 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
274 190 Ft / db

DEL378035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=90mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 90 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
229 420 Ft / db

DEL488MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=170mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
356 700 Ft / db



DEL388MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=170mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
303 750 Ft / db

DEL488035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=170mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét,
170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
287 940 Ft / db

DEL388035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=170mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét,
170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
243 260 Ft / db



DEL498MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=250mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
377 320 Ft / db

DEL398MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=250mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere
termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
324 380 Ft / db



DEL498035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=250mm, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok, DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
308 560 Ft / db

DEL398035

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=250mm, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
263 880 Ft / db

DEL478MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=110mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
304 830 Ft / db



DEL378MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=110mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
252 690 Ft / db

DEL478MCH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre oldalsó karral, H=110mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
304 830 Ft / db



DEL378MCH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre oldalsó karral, H=110mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
252 690 Ft / db

DEL478015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=90mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 90 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
203 140 Ft / db

DEL378015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=90mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 90 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 980 Ft / db



DEL488MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=170mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
318 380 Ft / db

DEL388MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=170mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
266 230 Ft / db

DEL488015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=170mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
250 640 Ft / db



DEL388015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=170mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 170 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
206 610 Ft / db

DEL498MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=250mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
338 700 Ft / db

DEL398MCHLH

DELABIE BINOPTIC MIX álló infracsap H-M vízre hosszú karral, H=250mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
286 540 Ft / db



DEL498015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=250mm, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
270 960 Ft / db

DEL398015

DELABIE BINOPTIC álló infracsap kevert vízre, H=250mm, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését.
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 250
mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN
60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 -
Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
226 940 Ft / db

DEL493510

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 190mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti
rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 750 Ft / db



DEL493516

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 190mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti
rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
232 630 Ft / db

DEL493410

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 130mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti
rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
236 780 Ft / db



DEL493416

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 130mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti
rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
211 660 Ft / db

DEL493500

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap falon belüli konzolos H-M víz csatlakozásokkal,
r.m. acél test, 220mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
319 040 Ft / db



DEL493506

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap falon belüli konzolos H-M víz csatlakozásokkal,
r.m. acél test, 220mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
292 510 Ft / db

DEL493400

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap falon belüli konzolos H-M víz csatlakozásokkal,
r.m. acél test, 160mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
296 910 Ft / db



DEL493406

DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 fali infracsap falon belüli konzolos H-M víz csatlakozásokkal,
r.m. acél test, 160mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett
szolenoid szelep és vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 35 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
270 400 Ft / db

DEL443510

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap kevert vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 190mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 165 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 030 Ft / db



DEL443526

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap kevert vízre 1-24mm panelokra, r.m. acél test, 190mm
kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, fali, falon kívüli, rejtett
csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, 1-24 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 460 Ft / db

DEL443410

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap kevert vízre szervizfolyosós szereléshez, r.m. acél
test, 130mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 165 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
216 060 Ft / db



DEL443426

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap kevert vízre 1-24mm panelokra, r.m. acél test, 130mm
kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, fali, falon kívüli, rejtett
csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, 1-24 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
193 020 Ft / db

DEL443500

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap falon belüli konzolos kevert víz csatlakozással, r.m.
acél test, 190mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 030 Ft / db



DEL443506

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap falon belüli konzolos kevert víz csatlakozással, r.m.
acél test, 190mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 290 Ft / db

DEL443400

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap falon belüli konzolos kevert víz csatlakozással, r.m.
acél test, 130mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60827-5/2021/KTEF - Elektromos
csaptelepek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáró fali DELABIE BINOPTIC csapok
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
216 060 Ft / db



DEL443406

DELABIE TEMPOMATIC 4 fali infracsap falon belüli konzolos kevert víz csatlakozással, r.m.
acél test, 130mm kifolyási benyúlás, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 4 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés, konzolos, max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
171 620 Ft / db

DEL443006

DELABIE TEMPOMATIC 3 fali infracsap kevert vízre falon belüli vízcsatlakozással 190mm,
krómozott sárgaréz, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 50 mm átmérő
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, fix kifolyóval
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 3 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
199 500 Ft / db



DEL443016

DELABIE TEMPOMATIC 3 fali infracsap kevert vízre 1-4mm lemezekre, 190mm, krómozott
sárgaréz, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 50 mm átmérő
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését., A szenzor automatikusan bekalibrálja az optimális érzékelési távolságot (GAIN)
a kifolyó és a mosdókagyló között.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, A pangó víz minimalizálására kifejlesztett szolenoid szelep és
vezérlő elektronika a csaptelep testébe vannak integrálva.
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, fix kifolyóval
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC 3 kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, 3 db rozsdamentes acél
csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, rejtett csavarozással, forgatásbiztos
rögzítés, lopásbiztos rögzítés, max. 4 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 180 Ft / db

DEL379ECML

DELABIE BINOPTIC MIX fali beépített infracsap H-M vízre hosszú keverőkarral, r.m. acél
előlap, 240mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső
csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú
keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez
és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus,
visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti
a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep
zárt állapotában, 225x200 mm
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
406 440 Ft / db



DEL379ECM

DELABIE BINOPTIC MIX fali beépített infracsap H-M vízre oldalsó keverőkarral, r.m. acél
előlap, 240mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, blokkolásgátlós, simára
kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen
tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó
szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a
baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt
állapotában, 225x200 mm
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
386 610 Ft / db

DEL441157

DELABIE TEMPOMATIC fali infracsap szervizfolyosós szereléshez, 170mm kifolyási
benyúlás, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 155 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
232 830 Ft / db



DEL20804T2

DELABIE TEMPOMATIC fali infracsap kevert vízre bemosakodókhoz 1-28mm panelokra
BIOCLIP kifolyóval, 190mm, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Takarótárcsa: D=60 mm
Működtetés: Két működtetési opció: 1. Sztenderd automata nyitás - zárás a kéz érzékelésekor. 2.
ON/OFF automata mód, infra rendszerrel működik, a szenzor első érzékelésére indul, majd a
következő érzékeléskor zár. Így akár 30 perc folyamatos működés is lehetséges!, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít, Ütésálló,
aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó
levételét annak cseréje, vagy fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre
vagy eldobható Hostaform kifolyóra., A kifolyó és az infravörös érzékelő különálló egységként
helyezkednek el., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető kifolyófej
foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE TEMPOMATIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, fali, falon kívüli, rejtett
csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, ajánlott szerelési magasság - a mosdó
felső síkjától számított 110-200mm közötti magasságra, max. 12 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
243 380 Ft / db

DEL379MCHB

DELABIE BINOPTIC MIX fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, 230mm
kifolyási benyúlás, hálózati, matt fekete
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
298 880 Ft / db



DEL379ENCB

DELABIE BINOPTIC fali infracsap kevert vízre falon belüli vízcsatlakozással, 200mm kifolyási
benyúlás, hálózati, matt fekete
Anyag: sárgaréz, exkluzív matt fekete krómozott
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=60 mm
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
239 760 Ft / db

DEL379MCHL

DELABIE BINOPTIC MIX fali infracsap H-M vízre hosszú keverőkarral szervizfolyosós
szereléshez, 230mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
281 250 Ft / db



DEL379MCH

DELABIE BINOPTIC MIX fali infracsap H-M vízre szervizfolyosós szereléshez, 230mm
kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely
megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a
meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC MIX hideg-meleg vizes
automata kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
261 420 Ft / db

DEL379ENC

DELABIE BINOPTIC fali infracsap kevert vízre falon belüli vízcsatlakozással, sárgaréz test,
200mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=60 mm
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos
rögzítés
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
203 180 Ft / db



DEL379DER

DELABIE BINOPTIC fali infracsap kevert vízre szervizfolyosós szereléshez, sárgaréz test,
200mm kifolyási benyúlás, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=40 mm
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít, A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a
kezek érzékelését.
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep, DELABIE BINOPTIC kevert vizes automata
kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal
mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 190 mm
Szabvány: CE, EN 61000-6-1:2007- Harmonizált szabvány, EN 61000-6-3:2007- Harmonizált
szabvány, EN 62311:2008 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2013 - Harmonizált szabvány,
2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE - Elektromágneses kompatibilitás, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
198 080 Ft / db

DEL447100

DELABIE TEMPOMATIC infra érzékelő szett mosdócsaphoz kifolyó nélkül, 1-12mm vastag
panelokra, 230V hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros,
infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, D=36 mm
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, fali, falon kívüli, 1-12 mm
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
177 310 Ft / db

Mosdó csaptelepek - Nyomógombos mosdó csapok

DEL700001

DELABIE TEMPOMIX 2 AB vandálbiztos álló időzített nyomógombos csaptelep
blokkolásgátlóval H-M vízre, elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-
meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
122 280 Ft / db



DEL700000

DELABIE TEMPOMIX 2 vandálbiztos álló időzített nyomógombos csaptelep H-M vízre,
elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
116 860 Ft / db

DEL700101

DELABIE TEMPOMIX 2 AB vandálbiztos álló időzített nyomógombos csaptelep
blokkolásgátlóval H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-
meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 910 Ft / db

DEL700100

DELABIE TEMPOMIX 2 vandálbiztos álló időzített nyomógombos csaptelep H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 870 Ft / db



DEL702301

DELABIE TEMPOSTOP 2 AB vandálbiztos álló időzített nyomógombos csaptelep
blokkolásgátlóval kevert vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOSTOP 2 időzített nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 45 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
82 000 Ft / db

DEL702000

DELABIE TEMPOSTOP 2 álló időzített nyomógombos csaptelep kevert vízre, műanyag
rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 37 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 890 Ft / db

DEL745301

DELABIE TEMPOSTOP AB vandálbiztos álló csaptelep blokkolásgátlós időzített
nyomógombbal kevert vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 35 mm
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 950 Ft / db



DEL745300

DELABIE TEMPOSTOP vandálbiztos álló csaptelep időzített nyomógombbal kevert vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 35 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 570 Ft / db

DEL745101

DELABIE TEMPOSTOP AB álló csaptelep blokkolásgátlós időzített nyomógombbal kevert
vízre, műanyag rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 35 mm
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 20 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 480 Ft / db

DEL745100

DELABIE TEMPOSTOP álló csaptelep időzített nyomógombbal kevert vízre, műanyag
rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 35 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 20 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 890 Ft / db



DEL742510LH

DELABIE TEMPOSOFT MIX 2 vandálbiztos álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep
H-M vízre hosszú karral
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT MIX 2
időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
102 440 Ft / db

DEL742510

DELABIE TEMPOSOFT MIX 2 vandálbiztos álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep
H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT MIX 2
időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
102 440 Ft / db

DEL740300

DELABIE TEMPOSOFT 2 vandálbiztos álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep
kevert vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 060 Ft / db



DEL740500

DELABIE TEMPOSOFT 2 álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep kevert vízre,
műanyag rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 75 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 20 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 110 Ft / db

DEL742100LH

DELABIE TEMPOSOFT MIX vandálbiztos álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep
H-M vízre hosszú karral
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 65
mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT MIX
időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
142 540 Ft / db

DEL742100

DELABIE TEMPOSOFT MIX vandálbiztos álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep
H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 65
mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT MIX
időzített nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
142 540 Ft / db



DEL740000

DELABIE TEMPOSOFT álló időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep kevert vízre,
műanyag rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 65
mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 030 Ft / db

DEL746001

DELABIE TEMPOSTOP AB vandálbiztos fali csaptelep blokkolásgátlós időzített
nyomógombbal kevert vízre 50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE Anti-blocking (AB) blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt
kézmosó csaptelepek, DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 030 Ft / db

DEL746000

DELABIE TEMPOSTOP vandálbiztos fali csaptelep időzített nyomógombbal kevert vízre
50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 900 Ft / db



DEL746292

DELABIE TEMPOSTOP vandálbiztos fali csaptelep időzített nyomógombbal kevert vízre
takarótárcsával 50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=60 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 470 Ft / db

DEL741550

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep kevert vízre falon
belüli vízcsatlakozással 150mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=48 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep testébe
süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
53 060 Ft / db

DEL741500

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep kevert vízre falon
belüli vízcsatlakozással 110mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=48 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, a csaptelep
testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep testébe
süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 960 Ft / db



DEL741000

DELABIE TEMPOSOFT fali időzített Soft-Touch nyomógombos csaptelep kevert vízre falon
belüli vízcsatlakozással 80mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító perlátor kifolyó betéttel, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSOFT időzített
nyomógombos kézmosó csapok kevert vízre
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
73 530 Ft / db

DEL748626

DELABIE TEMPOSTOP r.m. kézmosó köpenye mögötti térdkapcsoló kevert vízre, alsó
kifolyás, krómozott nyomógomb fejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes, felületkezelés nélküli nyers sárgaréz tesz
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: alsó
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: rozsdamentes mosogató- vagy kézmosó medence takaróköpenye mögé szerelendő,
max. 4 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 940 Ft / db

DEL748126

DELABIE TEMPOSTOP r.m. kézmosó köpenye mögötti térdkapcsoló kevert vízre, alsó
kifolyás, nyomógomb fej nélkül
Anyag: sárgaréz, felületkezelés nélküli nyers sárgaréz tesz
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: alsó
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: rozsdamentes mosogató- vagy kézmosó medence takaróköpenye mögé szerelendő,
max. 4 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 490 Ft / db

DEL748151

DELABIE TEMPOSTOP AB fali blokkolásgátlós csaptelep lengő kifolyóval 15mp időzített
nyomógombbal kevert vízre 150mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=50 mm
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 150 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE Anti-blocking (AB)
blokkolásgátlós időzített nyomógombbal szerelt kézmosó csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 420 Ft / db



DEL748150

DELABIE TEMPOSTOP fali csaptelep lengő kifolyóval 15mp időzített nyomógombbal kevert
vízre 150mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=50 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 150 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 940 Ft / db

Mosdó csaptelepek - Fejbenkeverős mosdó csapok

DEL794000

DELABIE TEMPOMIX 3 álló, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 70 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
125 620 Ft / db

DEL794100

DELABIE TEMPOMIX 3 álló, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 70 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
119 000 Ft / db

DEL795000

DELABIE TEMPOMIX álló, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
114 520 Ft / db



DEL795100

DELABIE TEMPOMIX álló, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen rögzített, nem
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
106 440 Ft / db

DEL794BOX3-
DEL794250

DELABIE TEMPOMIX 3 beépített mosdó csap időzített fejbenkeverős nyomógombbal H-M
vízre, 190mm kifolyó, vízzáró BOX
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: egyenes kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen
rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
305 550 Ft / db

DEL794BOX3-
DEL794200

DELABIE TEMPOMIX 3 beépített mosdó csap időzített fejbenkeverős nyomógombbal H-M
vízre, 110mm kifolyó, vízzáró BOX
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: egyenes kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen
rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
298 840 Ft / db

DEL794055

DELABIE TEMPOMIX 3 fali, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
L=190mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: egyenes kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen
rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
185 900 Ft / db



DEL794050

DELABIE TEMPOMIX 3 fali, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
L=110mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: egyenes kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, a csaptelep testéhez fixen
rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, konzolos
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
162 860 Ft / db

DEL794350

DELABIE TEMPOMIX 3 fali, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=65 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: lengő kifolyóval, egyenes kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
171 890 Ft / db

DEL794370

DELABIE TEMPOMIX 3 fali, nyomógombos, fejbenkeverős időzített mosdó csap H-M vízre,
fix alsó kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=65 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: alsó, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 140 Ft / db



Mosdó csaptelepek - Karos mosdó csapok

DEL2820TEP

DELABIE álló csap fix kifolyó, EP forrázásgátlás, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok,
H=85mm, L=120mm, 5L/p, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
194 530 Ft / db

DEL2820T

DELABIE álló csap fix kifolyó, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok, H=85mm, L=120mm,
5L/p, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
174 410 Ft / db

DEL2821TEP

DELABIE álló csap fix kifolyó, EP forrázásgátlás, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok,
H=85mm, L=120mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
184 480 Ft / db



DEL2821T

DELABIE álló csap fix kifolyó, levehető BIOCLIP test, elzárócsapok, H=85mm, L=120mm,
5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 350 Ft / db

DEL2720TEP

DELABIE álló karos csap fix kifolyóval, EP forrázásgátlás, H=85mm, L=120mm, 5L/p,
leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
137 820 Ft / db

DEL2720T

DELABIE álló karos csap fix kifolyóval, H=85mm, L=120mm, 5L/p, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
118 620 Ft / db



DEL2721TEP

DELABIE álló karos csap fix kifolyóval, EP forrázásgátlás, H=85mm, L=120mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 85
mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
129 220 Ft / db

DEL2721T

DELABIE álló karos csap fix kifolyóval, H=85mm, L=120mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 85
mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 040 Ft / db

DEL2520

DELABIE álló csap lyukas karral, BIOSAFE higiénikus kifolyóval, H=85mm, L=135mm, 5L/p,
leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó
betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek
(PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 -
Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi
szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
92 780 Ft / db



DEL2520T

DELABIE álló csap teli karral, BIOSAFE higiénikus kifolyóval, H=85mm, L=135mm, 5L/p,
leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó
betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek
(PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 -
Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi
szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
92 780 Ft / db

DEL2521

DELABIE álló csap lyukas karral, BIOSAFE higiénikus kifolyóval, H=85mm, L=135mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó
betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek
(PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 -
Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi
szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
80 710 Ft / db

DEL2521T

DELABIE álló csap teli karral, BIOSAFE higiénikus kifolyóval, H=85mm, L=135mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból
készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető,
cserélhető, szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és
cserélhetővé válik a kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek
(PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 -
Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi
szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
80 710 Ft / db



DEL2220

DELABIE álló mosdócsap 100mm fix kifolyóval, lyukas keverőkarral, H=60mm, 5L/p,
leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 60 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, max. 300 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
66 090 Ft / db

DEL2221

DELABIE álló mosdócsap 100mm fix kifolyóval, lyukas keverőkarral, H=60mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 60 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 190 Ft / db

DEL2510

DELABIE álló karos csap 230mm lengő kifolyóval, lyukas keverőkarral, H=155mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 155 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 680 Ft / db



DEL2510T

DELABIE álló karos csap 230mm lengő kifolyóval, teli keverőkarral, H=155mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 155 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 680 Ft / db

DEL2522

DELABIE álló karos csap 170mm lengő kifolyóval, lyukas keverőkarral, H=100mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 100 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 570 Ft / db

DEL2522T

DELABIE álló karos csap 170mm lengő kifolyóval, teli keverőkarral, H=100mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, teli keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 100 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 570 Ft / db

Mosdó csaptelepek - Lábkapcsolós öblítőszelepek

DEL739102

DELABIE MIXFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, hideg-meleg vízre, felső vízbekötéssel, fali
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: 14 mm, állítható mechanikus előkeverővel - félig nyitott állásban csak hideg víz, teljesen
nyitott állásban kevert víz (amikor a pedál teljesen le van nyomva)
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
84 160 Ft / db



DEL739000

DELABIE MIXFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, hideg-meleg vízre, hátsó vízbekötéssel, padlóra rögzíthető
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: 14 mm, állítható mechanikus előkeverővel - félig nyitott állásban csak hideg víz, teljesen
nyitott állásban kevert víz (amikor a pedál teljesen le van nyomva)
Rögzítés: 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 280 Ft / db

DEL739100

DELABIE MIXFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, hideg-meleg vízre, hátsó vízbekötéssel, padlóra rögzíthető
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll, állítható mechanikus előkeverővel - félig nyitott állásban csak hideg víz, teljesen
nyitott állásban kevert víz (amikor a pedál teljesen le van nyomva)
Rögzítés: 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*315 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 440 Ft / db

DEL736102

DELABIE MONOFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, kevert vízre, felső vízbekötéssel, fali
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: 14 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*65*285 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 280 Ft / db

DEL736001

DELABIE MONOFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, kevert vízre, hátsó vízbekötéssel, padlóra rögzíthető
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: 14 mm
Rögzítés: 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*70*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
70 410 Ft / db

DEL736101

DELABIE MONOFOOT lábpedálos öblítőszelep, elengedéskor azonnal elzáró, felmosást
megkönnyítő felemelhető karral, kevert vízre, hátsó vízbekötéssel, padlóra rögzíthető
Anyag: rozsdamentes acél / sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: pedálos, önelzáró
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
könnyen tisztítható, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
70 950 Ft / db



DEL735400

DELABIE TEMPOGENOU térdkapcsolós öblítőszelep kevert vízre, 7mp időzítés, 1/2" falon
kívüli vízbekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 12 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül, D=80 mm
Működtetés: időzített, önzáró működtetőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, megerősített karral
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
435*80*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 100 Ft / db

DEL734100

DELABIE TEMPOGENOU térdkapcsolós öblítőszelep kevert vízre, 7mp időzítés, 1/2" falon
belüli vízbekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 12 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=50 mm
Működtetés: időzített, önzáró működtetőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, megerősített karral
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
440*50*50 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 910 Ft / db

Mosdó csaptelepek - Mosdó kifolyók

DEL1306T2

DELABIE hattyúnyakú lengő kifolyó kézmosóhoz, álló, 200 mm kinyúlással, 260 mm magas
kifolyással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 260 mm
Rögzítés: álló, max. 25 mm
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*75*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 850 Ft / db

DEL981142

DELABIE fix kifolyó kézmosóhoz, álló, 140 mm kinyúlással, 120 mm magas kifolyással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, 120 mm
Rögzítés: álló, max. 30 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*55*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 480 Ft / db

DEL204001

DELABIE fix kifolyó kézmosóhoz, álló, 150 mm kinyúlással, 170 mm magas kifolyással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 170 mm
Rögzítés: álló, max. 15 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
140*45*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 080 Ft / db



DEL967202

DELABIE hattyúnyakú lengő kifolyó kézmosóhoz, álló, 200 mm kinyúlással, 200 mm magas
kifolyással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rögzítés: álló, max. 30 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*55*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 950 Ft / db

DEL967152

DELABIE hattyúnyakú lengő kifolyó kézmosóhoz, álló, 150 mm kinyúlással, 120 mm magas
kifolyással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 120 mm
Rögzítés: álló, max. 30 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*55*345 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 670 Ft / db

DEL947135

DELABIE kézmosó kifolyó, fali szereléshez, 120 mm-es, fali koronggal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 32 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, d = 60 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, max. 20 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 530 Ft / db

DEL947170

DELABIE kézmosó kifolyó, fali szereléshez, 160 mm-es kifolyással, fali korong nélkül
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 32 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, max. 20 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
32*32*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 940 Ft / db

DEL947151

DELABIE kézmosó kifolyó, szervizfolyosós, fal mögötti szereléshez, 120 mm-es kifolyással,
fali koronggal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 32 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, d = 60 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 165 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
32*32*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 940 Ft / db



DEL947157

DELABIE kézmosó kifolyó, fal mögötti, szervizfolyosós szereléshez, 170 mm-es kinyúlással,
fali koronggal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 32 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, d = 60 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 165 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*65*530 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
70 960 Ft / db

DEL942200

DELABIE kézmosó kifolyó, fal mögötti, szervizfolyosós szereléshez, 75 mm-es kinyúlással,
rögzített állású kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 48 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 230 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 3 - 20 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 270 Ft / db

DEL942040

DELABIE kézmosó kifolyó, panelokra, lemezekre való rögzítéssel, 75 mm-es kinyúlással,
rögzített állású kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 48 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, max. 30 mm
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 3 - 20 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
55*115*95 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 380 Ft / db

DEL822115

DELABIE fali, kifolyó toldó, 100 mm-es, 1/2"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*25*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 120 Ft / db

DEL822516

DELABIE fali, kifolyó toldó, 50 mm-es, 1/2"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*25*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 580 Ft / db

DEL292015.2P

DELABIE takarótárcsa 1/2"-os fali kifolyókhoz, 21/60mm, krómozott sárgaréz, 2db-os
csomag
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, 21/60 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 1/2"
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*5 mm

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
2 520 Ft / db



DEL292065.2P

DELABIE takarótárcsa fali kifolyókhoz, 30/65mm, 1mm vastag krómozott sárgaréz alátét, 2db-
os csomag
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, 30/65 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 1/2"
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
65*65*1 mm

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
5 760 Ft / db

DEL922024.2P

DELABIE ECO víztakarékos vízsugárvető 3L/perc, állítható vízátfolyás 1,5-6L/perc között,
vízkőtaszító hostaform betét, M24/100
Anyag: sárgaréz, hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag,
krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: M24/100
Szabvány: EN 246
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc, a
vízátfolyás kívülről, a csaptelep leszerelése nélkül a vízsugárvető alján állítható 2,5mm-es
imbuszkulcs segítségével
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
2 db / csomag

Nettó ár:
2 640 Ft / db

DEL922022.2P

DELABIE ECO víztakarékos vízsugárvető 3L/perc, állítható vízátfolyás 1,5-6L/perc között,
vízkőtaszító hostaform betét, F22/100
Anyag: sárgaréz, hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag,
krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: F22/100
Szabvány: EN 246
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc, a
vízátfolyás kívülről, a csaptelep leszerelése nélkül a vízsugárvető alján állítható 2,5mm-es
imbuszkulcs segítségével
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
2 db / csomag

Nettó ár:
2 640 Ft / db

DELC282025

Kompakt, kulcstartóra rögzíthető 2,5mm imbuszkulcs DELABIE ECO vízsugárvetők
vízátfolyás-szabályozásához
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Rögzítés: kulcstartóra rögzíthető
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db / csomag

Nettó ár:
5 860 Ft / db

WC öblítőszelepek - Infra WC öblítők

DEL464SBOX-
DEL464000

DELABIE TEMPOMATIC Dual Control WC öblítő kit BOX-szal, infra és nyomógombos duális
vezérléssel, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, két fajta öblítési mód - automata indítás vagy igény esetén nyomógombos WC-öblítés,
mely áramkimaradás esetén is működteti az öblítőszelepet
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely csökkenthető 2L/4L kis és
nagy öblítés értékre
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
186*186*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
362 900 Ft / db



DEL464PBOX-
DEL464006

DELABIE TEMPOMATIC Dual Control WC öblítő kit BOX-szal, infra és nyomógombos duális
vezérléssel, elemes
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, két fajta öblítési mód - automata indítás vagy igény esetén nyomógombos WC-öblítés,
mely áramkimaradás esetén is működteti az öblítőszelepet
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely csökkenthető 2L/4L kis és
nagy öblítés értékre
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
186*186*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
348 940 Ft / db

DEL463150

DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű WC öblítőszelep szervizfolyosós szereléshez, max
160 mm falra, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, direkt
öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor,
vagy az öblítés indítása a kéz szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és
vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Külső átmérő: 60 mm
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 160 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei,
2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség irányelv, EN
61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-
2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
396 520 Ft / db

DEL463030HK

DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű WC öblítőszelep 1-30mm vastag panelokra,
lemezekre, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, direkt
öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor,
vagy az öblítés indítása a kéz szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és
vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít, Ütésálló, aktív infravörös jelenlét érzékelővel.
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Külső átmérő: 60 mm
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei,
2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség irányelv, EN
61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-
2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
369 780 Ft / db



WC öblítőszelepek - Nyomógombos WC öblítők

DEL763030

DELABIE TEMPOFLUX 3 blokkolásgátlós WC öblítőszelep előlap 3/6L dual öblítéssel, fekete
üveg, kit 2/2
Anyag: biztonsági üveg, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
205x190 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
205*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
209 710 Ft / db

DEL763BOX

DELABIE TEMPOFLUX 3 beépített, vízzáró BOX WC öblítőszelephez, 10-120mm fal, min.
93mm süllyesztés, kit 1/2
Anyag: sárgaréz, kék
Kialakítás: víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
225*150*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 790 Ft / db

DEL763BOX-
DEL763040

DELABIE TEMPOFLUX 3 blokkolásgátlós WC öblítőszelep vízmentesen záró szerelődobozzal,
7mp, 3/6L, fényes
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, 170x170 mm
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*170*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
188 790 Ft / db

DEL763BOX-
DEL763000

DELABIE TEMPOFLUX 3 blokkolásgátlós WC öblítőszelep vízmentesen záró szerelődobozzal,
7mp, 3/6L, selyem
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, 162x210 mm
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
162*210*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
153 540 Ft / db



DEL762902

DELABIE TEMPOFLUX 2 vandálbiztos, direkt öblítésű nyomógombos WC öblítő, 3L/6L, 7mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, direkt öblítésű,
7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, D = 195 mm
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
195*195*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
140 610 Ft / db

DEL762901

DELABIE TEMPOFLUX 2 vandálbiztos, direkt öblítésű nyomógombos WC öblítő, 6L, 7mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, direkt öblítésű,
7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, D = 195 mm
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely
csökkenthető 4L öblítési értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
195*195*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
129 710 Ft / db

DEL760220

DELABIE TEMPOCHASSE önelzáró, időzített nyomógombos WC öblítőszelep, falba
süllyesztett, 1"
Anyag: sárgaréz, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önelzáró, direkt öblítésű, 7 mp időzített elzárású WC öblítő szeleppel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, 220x320 mm
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 1,2 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*320*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
165 050 Ft / db

DEL761900

DELABIE TEMPOFLUX 1 beépített nyomógombos WC öblítőszelep kerek fényes előlappal,
3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, D = 195 mm
Kifolyás: 25 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
195*195*103 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
122 990 Ft / db



DEL761627

DELABIE TEMPOFLUX 1 beépített nyomógombos WC öblítőszelep szögletes selyem
előlappal, 3/4"
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, 170x220 mm
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*220*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
115 350 Ft / db

DEL762150

DELABIE TEMPOFLUX 2 szervizfolyosós, nyomógombos direkt WC öblítő 3L/6L
kétmennyiségű öblítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: D = 70 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 140 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely csökkenthető 2L/4L kis és
nagy öblítés értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
134 090 Ft / db

DEL763266

DELABIE TEMPOFLUX 3 AB szervizfolyosós, blokkolásgátlós Soft-Touch nyomógombos
direkt WC öblítő 7mp, 200mm falakig, öblítőcsővel, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 1/2 coll átmérő
Takarótárcsa: D=53 mm
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep, DELABIE TEMPOFLUX 3 AB
szervizfolyosós direkt WC-öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L / öblítés, mely az
átfolyásszabályzóval 2L és 9L közötti öblítési értékre állítható, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges vízátfolyási érték min. 1L/mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 920 Ft / db

DEL763256

DELABIE TEMPOFLUX 3 AB szervizfolyosós, blokkolásgátlós Soft-Touch nyomógombos
direkt WC öblítő 7mp, 200mm falakig, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 1/2 coll átmérő
Takarótárcsa: D=53 mm
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep, DELABIE TEMPOFLUX 3 AB
szervizfolyosós direkt WC-öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L / öblítés, mely az
átfolyásszabályzóval 2L és 9L közötti öblítési értékre állítható, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges vízátfolyási érték min. 1L/mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
104 220 Ft / db



DEL761210

DELABIE TEMPOFLUX 1 szervizfolyosós, Soft-Touch nyomógombos direkt WC öblítő 7mp,
200mm falakig, öblítőcsővel, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 21 mm átmérő
Takarótárcsa: D = 50 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
127 460 Ft / db

DEL761110

DELABIE TEMPOFLUX 1 szervizfolyosós, Soft-Touch nyomógombos direkt WC öblítő 7mp,
200mm falakig, 200mm falakig, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 21 mm átmérő
Takarótárcsa: D = 50 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
109 050 Ft / db

DEL760210

DELABIE TEMPOCHASSE szervizfolyosós, nyomógombos direkt WC öblítő 7mp, 200mm
falakig, öblítőcsővel, 1"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 21 mm átmérő
Takarótárcsa: D = 50 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
140 870 Ft / db

DEL760110

DELABIE TEMPOCHASSE szervizfolyosós, nyomógombos direkt WC öblítőszelep 7mp,
200mm falakig, 1"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 21 mm átmérő
Takarótárcsa: D = 50 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a
rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max.
200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
114 030 Ft / db



DEL761003

DELABIE TEMPOFLUX 1 falon kívüli nyomógombos direkt öblítésű WC öblítő öblítőcsővel,
elzárószeleppel, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
120 050 Ft / db

DEL761004

DELABIE TEMPOFLUX 1 falon kívüli nyomógombos direkt öblítésű WC öblítő öblítőcsővel,
3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 26/32 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: 6 liter / öblítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
93 510 Ft / db

DEL761001

DELABIE TEMPOFLUX 1 falon kívüli nyomógombos direkt öblítésű WC öblítő elzárószeleppel,
3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: D = 28 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: egymennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 6L, mely csökkenthető 4L öblítési
értékre, 1 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
81 470 Ft / db

DEL761000

DELABIE TEMPOFLUX 1 falon kívüli nyomógombos direkt öblítésű WC öblítő, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: D = 28 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: 6 liter / öblítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 190 Ft / db

DEL760000

DELABIE TEMPOCHASSE falon kívüli direkt öblítésű nyomógombos WC öblítő 5/4", 1,2 l/mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: alsó, 5/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: 1,2 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 360 Ft / db



WC öblítőszelepek - Szerelőkeretes WC-öblítők

DEL564065DE

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret automata és nyomógombos direkt WC
öblítőszelepekhez, BOX, álló, önhordó, kit 1/2
Anyag: acél, fekete
Teljesítmény: 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, előszerelt
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízelvezetés: D=110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
223 320 Ft / db

DEL564005DE-
DEL464000

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes WC öblítő Dual Control infra és nyomógombos
vezérléssel, álló, önhordó, hálózati
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas
Szabvány: NF D12-208, CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó
rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános
követelményei, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 1 liter / mp
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
502 470 Ft / db

DEL564000DE-
DEL464000

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes WC öblítő Dual Control infra és nyomógombos
vezérléssel, fali, hálózati
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, padlóhoz és hátsó
falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó
rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános
követelményei, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 1 liter / mp
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
492 000 Ft / db



DEL564065DE-
DEL464006

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes WC öblítő Dual Control infra és nyomógombos
vezérléssel, álló, önhordó, elemes
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas
Szabvány: NF D12-208, CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó
rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános
követelményei, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 1 liter / mp
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
488 510 Ft / db

DEL564060DE-
DEL464006

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes WC öblítő Dual Control infra és nyomógombos
vezérléssel, fali, elemes
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: önelzáró, automatikus öblítés a WC-ről való távozáskor, vagy az öblítés indítása a kéz
szenzor előtti 40 mm-es távolságban való elhúzásával, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét
érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 186x186 mm
Kifolyás: 32/55 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is alkalmas, padlóhoz és hátsó
falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, CE, EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó
rendszerekben és a visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános
követelményei, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 1 liter / mp
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
478 040 Ft / db

DEL564065DE-
DEL763000

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű nyomógombos szeleppel,
blokkolásgátlós, 3L/6L selyem nyomólap, BOX, álló, önhordó
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, előszerelt, 162x210 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
307 070 Ft / db



DEL564060DE-
DEL763000

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű nyomógombos szeleppel,
blokkolásgátlós, 3L/6L selyem nyomólap, BOX, fali
Anyag: acél, fekete, selyem matt
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, előszerelt, 162x210 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
296 600 Ft / db

DEL564065DE-
DEL763040

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű nyomógombos szeleppel,
blokkolásgátlós, 3L/6L fényes nyomólap, BOX, álló, önhordó
Anyag: acél, fekete, fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, előszerelt, 170x170 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 320 Ft / db

DEL564060DE-
DEL763040

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű nyomógombos szeleppel,
blokkolásgátlós, 3L/6L fényes nyomólap, BOX, fali
Anyag: acél, fekete, fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, előszerelt, 170x170 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
331 850 Ft / db

DEL578305DE-
DEL578230

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, álló, önhordó, 70-130 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
348 970 Ft / db



DEL578300DE-
DEL578230

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, fali, 70-130 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
341 180 Ft / db

DEL578405DE-
DEL578222

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, álló, önhordó, 30-60 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
331 530 Ft / db

DEL578400DE-
DEL578222

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, fali, 30-60 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
318 490 Ft / db

DEL578305DE-
DEL578222

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, álló, önhordó, 10-35 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, álló, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
311 510 Ft / db



DEL578300DE-
DEL578222

DELABIE TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret direkt öblítésű szeleppel, 3L/6L kerek fényes
nyomógomb, fali, 10-35 mm előtétfalhoz
Anyag: acél, fekete, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve, 400 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, előszerelt, D = 195 mm
Rendszer típusa: DELABIE direkt öblítésű WC öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 180 mm-es és 230 mm-es rögzítéstávolságokra is
alkalmas, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, kétmennyiségű öblítőrendszer - gyári beállítás 3L/6L, mely
csökkenthető 2L/4L kis és nagy öblítés értékre
Vízelvezetés: D = 110 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
350*1320*187 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
303 720 Ft / db

WC öblítőszelepek - WC öblítőszelep kiegészítők

DEL766001

DELABIE r.m. acél öblítőcső török WC és fali TEMPOCHASSE WC öblítőszelepekhez, 5/4",
32/55 mm
Anyag: rozsdamentes acél, fényes
Cső: 32 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 32/55 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 940 Ft / db

DEL766002

DELABIE r.m. acél öblítőcső török WC és fali TEMPOFLUX WC öblítőszelepekhez, 3/4", 28/55
mm
Anyag: rozsdamentes acél, fényes
Cső: 28 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 28/55 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 360 Ft / db

DEL769001

DELABIE PE műanyag öblítőcső török WC és fali TEMPOCHASSE WC öblítőszelepekhez,
5/4", 32/55 mm
Anyag: PE műanyag, fehér
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 32/55 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 450 Ft / db

DEL769500

DELABIE PVC öblítőcső gumiharanggal beépített és szervizfolyosós TEMPOFLUX 1, 2, 3,
TEMPOCHASSE és TEMPOMATIC WC öblítőkhöz, 26/32mm
Anyag: PVC
Cső: 32 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kifolyás: 26/32 mm
Rögzítés: beépített, min. 60 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 270 Ft / db



DEL769400

DELABIE PVC öblítőcső beépített és szervizfolyosós TEMPOFLUX 1, 2, 3, TEMPOCHASSE és
TEMPOMATIC WC öblítőkhöz, 26/32 mm
Anyag: PVC
Cső: 32 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kifolyás: 26/32 mm
Rögzítés: beépített
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 010 Ft / db

DEL705000

DELABIE műanyag bekötő csatlakozó idom öblítőcsőhöz, 32/55 mm roppantógyűrűvel
Anyag: PE műanyag
Cső: 32/55 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: 55 mm
Rögzítés: beépített
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*20*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 450 Ft / db

DEL827032

DELABIE bekötőidom török WC-hez, L = 44 mm, D = 28/32 mm, sárgaréz
Anyag: sárgaréz
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
42*44*42 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 270 Ft / db

Piszoár öblítőszelepek - Infra piszoár öblítők

DEL430SBOX-
DEL430000

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, selyem, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
273 900 Ft / db

DEL430SBOX-
DEL430010

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, fényes, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
273 900 Ft / db



DEL430SBOX-
DEL430020

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, fehér, hálózati
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált
szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
273 900 Ft / db

DEL430SBOX-
DEL430030

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, vitrokerámia üveg, fekete, hálózati
Anyag: sárgaréz, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
310 760 Ft / db

DEL430PBOX-
DEL430006

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, selyem, elemes
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között, 0,15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
249 500 Ft / db

DEL430PBOX-
DEL430016

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, fényes, elemes
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
249 500 Ft / db



DEL430PBOX-
DEL430026

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, r.m. acél, fehér, elemes
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
249 500 Ft / db

DEL430PBOX-
DEL430036

DELABIE TEMPOMATIC 4 beépített vandálbiztos automata piszoár öblítőszelep vízálló
dobozban, vitrokerámia üveg, fekete, elemes
Anyag: sárgaréz, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
286 870 Ft / db

DEL428150

DELABIE TEMPOMATIC infra piszoár öblítőszelep szervizfolyosós szereléshez, max 155mm
falig, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros,
infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Külső átmérő: 60 mm
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 155 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,3 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*155 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
210 440 Ft / db

DEL428200

DELABIE TEMPOMATIC infra piszoár öblítőszelep szervizfolyosós szereléshez, max 225mm
falig, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros,
infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Külső átmérő: 60 mm
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 225 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN
61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,3 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*155 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 270 Ft / db



DEL479410

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, falon kívüli infra piszoár öblítő integrált elemekkel,
fényes, felső vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0,15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*155*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
182 210 Ft / db

DEL479411

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, falon kívüli infra piszoár öblítő integrált elemekkel,
fényes, hátsó vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0,15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*150*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
175 330 Ft / db

DEL479412

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, fali elemes infra piszoár öblítő, faltól 50mm-es
furatközéppontú bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0,15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*450*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
191 140 Ft / db

DEL479413

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, fali elemes infra piszoár öblítő, FINO piszoárhoz
illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*465*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
198 020 Ft / db



DEL479414

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, fali elemes infra piszoár öblítő, DELTA piszoárhoz
illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*396*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
196 640 Ft / db

DEL479415

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, fali elemes infra piszoár öblítő, DELTACÉRAM
piszoárhoz illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 12 mm átmérő
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*466*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
189 770 Ft / db

DEL479416

DELABIE TEMPOMATIC 4 vandálbiztos, fali elemes infra piszoár öblítő, faltól 30mm-es
furatközéppontú bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális
higiéniát biztosít
Kialakítás: blokkolásgátlós, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 38,5 mm
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0,15 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*450*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
190 460 Ft / db

DEL487620

DELABIE TEMPOMATIC Multi prizmás, beépített csoportos infra piszoár öblítő
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata (szenzoros, infrás) - az
érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít, áthaladásos jelenlét érzékelő, mely a jeladó
és a prizma között futó infravörös fény megszakításakor kapcsol
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, A beépített infra jeladó átmérője 50 mm, a
fotocellás, fényvisszaverő prizma átmérője 85 mm.
Rendszer típusa: A prizmás fotocella csoportos öblítőszelep hagyományos piszoár, vagy vizelde fal
esetén 1 - 8 db állás, szifonvezérlésű piszoárok esetén 2 db piszoár öblítésére alkalmas.
Rögzítés: beépített, az infra jeladó és a prizma közötti érzékelési távolság maximum 6 méter lehet
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány,
EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-
1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,3 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
428 510 Ft / db



Piszoár öblítőszelepek - Nyomógombos piszoár öblítők

DEL778BOX-
DEL778700

DELABIE TEMPOFLUX beépített nyomógombos piszoár öblítőszelep, 3mp, vízmentesen záró
BOX, r.m. acél előlap
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: F1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 680 Ft / db

DEL778BOX-
DEL778707

DELABIE TEMPOFLUX beépített nyomógombos piszoár öblítőszelep, 7mp, vízmentesen záró
BOX, r.m. acél előlap
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: F1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*145*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 680 Ft / db

DEL779427

DELABIE TEMPOSTOP nyomógombos piszoár öblítőszelep, beépített, F1/2", szögletes r.m.
acél előlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, 160x160 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: F1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, 25-45 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.25 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
81 080 Ft / db

DEL777930

DELABIE TEMPOSTOP nyomógombos piszoár öblítőszelep, beépített, M1/2", kerek r.m. acél
előlappal, 3mp
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 130 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, 25-40 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.25 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
130*70*40 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 130 Ft / db



DEL779128

DELABIE TEMPOSTOP nyomógombos piszoár öblítőszelep, beépített, F1/2", kerek r.m. acél
előlappal, 7mp
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 130 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: F1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, 25-40 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN
12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró, PN 10 típusú
vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 0.25 liter / mp
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
130*70*40 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 990 Ft / db

DEL777130

DELABIE TEMPOSOFT 2 nyomógombos piszoár öblítőszelep, beépített, M1/2", kerek fényes
előlappal, 3mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 130 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 soft touch piszoár öblítő szelep
Rögzítés: beépített
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
130*130*62 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 130 Ft / db

DEL777110

DELABIE TEMPOSTOP nyomógombos piszoár öblítő, szervizfolyosós 200mm vastag falig,
M1/2", 3mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Külső átmérő: 50 mm
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 820 Ft / db

DEL777140

DELABIE TEMPOSOFT 2 nyomógombos piszoár öblítőszelep, max. 7 mm vastag panelra,
M1/2", 3mp
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 soft touch piszoár öblítő szelep
Külső átmérő: 35 mm
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, max. 7 mm
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
35*35 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 470 Ft / db



DEL778755

DELABIE TEMPOFLUX vandálbiztos, fali nyomógombos piszoár öblítő, faltól 50mm-es
furatközéppontú bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP elzárócsappal, mellyel szabályozható a vízátfolyás
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 150 Ft / db

DEL778756

DELABIE TEMPOFLUX vandálbiztos, fali nyomógombos piszoár öblítő, DELTACÉRAM
piszoárhoz illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP elzárócsappal, mellyel szabályozható a vízátfolyás
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 830 Ft / db

DEL778757

DELABIE TEMPOFLUX vandálbiztos, fali nyomógombos piszoár öblítő, DELTA piszoárhoz
illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP elzárócsappal, mellyel szabályozható a vízátfolyás
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 310 Ft / db

DEL778759

DELABIE TEMPOFLUX vandálbiztos, fali nyomógombos piszoár öblítő, FINO piszoárhoz
illeszkedő bekötőcsővel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP elzárócsappal, mellyel szabályozható a vízátfolyás
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 310 Ft / db



DEL778800

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali nyomógombos piszoár öblítő, hátsó vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 48 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 soft touch piszoár öblítő szelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 280 Ft / db

DEL777800

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali nyomógombos piszoár öblítő, felső vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 48 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 soft touch piszoár öblítő szelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 390 Ft / db

DEL778000

DELABIE TEMPOSTOP fali nyomógombos piszoár öblítő, hátsó vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 50 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 730 Ft / db

DEL777000

DELABIE TEMPOSTOP fali nyomógombos piszoár öblítő, felső vízbekötéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 50 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és automatikusan záró,
PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 760 Ft / db



Piszoár öblítőszelepek - Piszoár öblítők szerelőkerettel

DEL543000-
DEL430000

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél selyem előlap, hálózati, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db

DEL543006-
DEL430006

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél selyem előlap, elemes, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db

DEL543000D-
DEL430000

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél selyem előlap, hálózati, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db



DEL543006D-
DEL430006

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél selyem előlap, elemes, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, selyem matt
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db

DEL543000-
DEL430010

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fényes előlap, hálózati, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db

DEL543006-
DEL430016

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fényes előlap, elemes, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db



DEL543000D-
DEL430010

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fényes előlap, hálózati, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db

DEL543006D-
DEL430016

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fényes előlap, elemes, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fekete, fényes
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db

DEL543000-
DEL430020

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fehér előlap, hálózati, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fehér, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db



DEL543006-
DEL430026

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fehér előlap, elemes, 35 mm
gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fehér, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db

DEL543000D-
DEL430020

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fehér előlap, hálózati, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fehér, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 700 Ft / db

DEL543006D-
DEL430026

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, r.m. acél fehér előlap, elemes, 1/2"
öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, rozsdamentes acél, fehér, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
432 870 Ft / db



DEL543000-
DEL430030

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, fekete vitrokerámia üveg előlap, hálózati, 35
mm gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
489 560 Ft / db

DEL543006-
DEL430036

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, fekete vitrokerámia üveg előlap, elemes, 35
mm gumiharangos bekötésű piszoárokhoz
Anyag: acél, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
470 240 Ft / db

DEL543000D-
DEL430030

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, fekete vitrokerámia üveg előlap, hálózati,
1/2" öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
489 560 Ft / db



DEL543006D-
DEL430036

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret, fekete vitrokerámia üveg előlap, elemes,
1/2" öblítőfejes piszoárokhoz
Anyag: acél, vandálbiztos, nagy keménységű vitrokerámia üveg, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC 4 automata piszoár öblítő, DELABIE Black Magic exluzív
fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő,
100 - 280 mm szélesség között állítható rögzítési távolság, 13 - 120 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány,
EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
470 240 Ft / db

DEL543100

DELABIE TEMPOFIX 3 infra piszoár szerelőkeret 40-190 mm vastag előtétfalas szereléshez,
hálózati
Anyag: acél, szénacél, fekete
Működtetés: Bi-Stable elekronikus solenoid szeleppel, amely energia és víztakarékos,
megakadályozza a víz stagnálását a rendszerben, az áramellátás megszűnése esetén
automatikusan lezár, önelzáró, ütésálló és vandálbiztos infravörös jelenlét érzékelő, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: 1/2 coll
Rögzítés: padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés
méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, 100 - 280 mm
szélesség között állítható rögzítési távolság, 40 - 190 mm
Szabvány: NF D12-208, CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony
feszültség irányelv, EN 55014-1:2016 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált
szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
400 620 Ft / db

DEL543006-
DEL778700

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes piszoár öblítő TEMPOFLUX nyomólappal, vízzáró BOX,
35mm bekötésű piszoárokhoz, 3mp
Anyag: acél, szénacél, fekete, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, 100 - 280 mm szélesség között állítható
rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 050 Ft / db



DEL543006-
DEL778707

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes piszoár öblítő TEMPOFLUX nyomólappal, vízzáró BOX,
35mm bekötésű piszoárokhoz, 7mp
Anyag: acél, szénacél, fekete, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 35 mm átmérőjű gumiharangos piszoár öblítőcsővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, 100 - 280 mm szélesség között állítható
rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 050 Ft / db

DEL543006D-
DEL778700

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes piszoár öblítő TEMPOFLUX nyomólappal, vízzáró BOX,
1/2" öblítőfejes piszoárhoz, 3mp
Anyag: acél, szénacél, fekete, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, 100 - 280 mm szélesség között állítható
rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 050 Ft / db

DEL543006D-
DEL778707

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeretes piszoár öblítő TEMPOFLUX nyomólappal, vízzáró BOX,
1/2" öblítőfejes piszoárhoz, 7mp
Anyag: acél, szénacél, fekete, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, 145x145 mm
Kifolyás: 1/2"-os flexibilis piszoár öblítő bekötő csővel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOFLUX időzített nyomógombos piszoár öblítőszelep
Rögzítés: beépített, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, 100 - 280 mm szélesség között állítható
rögzítési távolság
Szabvány: NF D12-208, EN 12541:2005 - Egészségügyi szerelvények. Nyomásra nyitó és
automatikusan záró, PN 10 típusú vizeletöblítő szelep.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, gyári beállítás: 0,15 l/mp, mely állítható 0,15 l/mp és 0,64 l/mp
között
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
342 050 Ft / db

DEL543130

DELABIE TEMPOFIX 3 szerelőkeret FINO, DELTACÉRAM, HYBRIMATIC és hagyományos
piszoárokhoz
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: vandálbiztos
Rögzítés: beépített, padlóhoz és hátsó falhoz rögzítendő, 100 - 280 mm szélesség között állítható
rögzítési távolság
Vízelvezetés: D = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
430*1385*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
199 510 Ft / db



Piszoár öblítőszelepek - Piszoár bekötőcsövek, tartozékok

DEL757162

DELABIE piszoár bekötőcső, falon kívüli, 1/2"-3/8", öblítőfejes DELTA r.m. acél piszoárhoz,
H=240mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 14 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 3/8 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
14*40*240 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 970 Ft / db

DEL757430

DELABIE piszoár bekötőcső beépített öblítőszelepekhez, öblítőfejes piszoárokhoz, 1/2"-os
csatlakozással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Kifolyás: F1/2 coll
Rögzítés: beépített
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*60*560 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 610 Ft / db

DEL752430

DELABIE piszoár bekötőcső beépített öblítőszelepekhez, 35 mm-es piszoár csatlakozással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 35 mm
Rögzítés: beépített
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*60*560 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 080 Ft / db

DEL752000

DELABIE piszoár bekötőcső, falon kívüli, függőleges, 35 mm-es piszoár csatlakozással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 35 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
85*25*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 620 Ft / db

Zuhany csaptelepek - Zuhanycsapok

DEL452565

DELABIE TEMPOMATIC beépített infra zuhanycsap kevert vízre, 230V
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, Automatikus elzárás 60 mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti
elhúzásával 40 mm-es távolságban
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: beépített
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
232 190 Ft / db



DEL452150

DELABIE TEMPOMATIC infra zuhanycsap kevert vízre szervizfolyosós szereléshez, 230V
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, Automatikus elzárás 60 mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti
elhúzásával 40 mm-es távolságban
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 155 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
190 640 Ft / db

DEL792BOX-
DEL792452

DELABIE SECURITHERM beépített infra zuhanycsap termokeverővel H-M vízre, BOX, elemes
Anyag: sárgaréz, Bayblend - nagy ellenállású műanyag, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít, Automatikus elzárás
60 mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti elhúzásával 40 mm-es
távolságban
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, termosztatikus keverővel, vandálbiztos,
könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, 220x195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 16 - 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*195*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
501 500 Ft / db

DEL792BOX-
DEL792218

DELABIE SECURITHERM beépített időzített nyomógombos zuhanycsap termokeverővel H-M
vízre, BOX
Anyag: sárgaréz, Bayblend - nagy ellenállású műanyag, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, termosztatikus keverővel, vandálbiztos,
könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, 220x195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 16 - 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*195*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
369 030 Ft / db

DEL794BOX1-
DEL794218

DELABIE TEMPOMIX 3 beépített, időzített nyomógombos, fejbenkeverős zuhanycsap H-M
vízre, BOX
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
255 770 Ft / db



DEL790BOX-
DEL790218

DELABIE TEMPOMIX beépített fejbenkeverős nyomógombos zuhanycsap, fényes r.m. acél
előlap, BOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus,
fejbenkeverős, 220x160 mm
Kifolyás: 3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*160*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
225 880 Ft / db

DEL790427

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős időzített nyomógombbal,
négyzetes r.m. előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 260 Ft / db

DEL790927

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős időzített nyomógombbal, kerek
fényes előlappal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, D = 195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 260 Ft / db

DEL790970

DELABIE TEMPOMIX zuhanycsap fejbenkeverős időzített nyomógombbal, 1-10mm panelokra
szerelhető
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, D = 70 mm
Kifolyás: M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, hernyócsavarral,
rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 1 - 10 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
70*70*61 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
132 110 Ft / db



DEL749BOX-
DEL749218

DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, vízmentesen záró
BOX
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Bayblend nyomógombbal, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, 220x160 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
260*200*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
203 470 Ft / db

DEL749628

DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, négyzetes r.m. acél
előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, 160x160 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 990 Ft / db

DEL749128

DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, kerek r.m. acél
előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos
- a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, D =
130 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 990 Ft / db

DEL749428

DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, kerek r.m. acél
előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos
- a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, D =
130 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 130 Ft / db



DEL749770

DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, max. 2mm vastag
zuhanypanelra
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, D = 70 mm
Kifolyás: M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, rejtett csavarozással, lopásbiztos
rögzítés, max. 2 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 510 Ft / db

DEL749870

DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, max. 7mm vastag
zuhanypanelra, gipszkartonra
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: panelokra, lemezekre, rozsdamentes falakra szerelhető, rejtett csavarozással,
lopásbiztos rögzítés, max. 7 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 560 Ft / db

DEL748000

DELABIE TEMPOSTOP fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, hátsó bekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 50 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 870 Ft / db

DEL748800

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, hátsó bekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 48 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 590 Ft / db



DEL749700

DELABIE TEMPOSTOP fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, alsó bekötés,
12l/p, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M3/4
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 520 Ft / db

DEL749000

DELABIE TEMPOSTOP fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, alsó bekötés,
75l/p, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M3/4
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 75 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
53 270 Ft / db

DEL747000

DELABIE TEMPOSTOP fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, alsó bekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 50 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 780 Ft / db

DEL747800

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre, alsó bekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 48 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 120 Ft / db



DEL794470

DELABIE TEMPOMIX 3 falon kívüli zuhanycsap H-M vízre fejbenkeverős időzített
nyomógombbal, alsó kifolyás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 65 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: alsó, M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter /
perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
147 830 Ft / db

DEL794400

DELABIE TEMPOMIX 3 falon kívüli zuhanycsap H-M vízre fejbenkeverős időzített
nyomógombbal, felső kifolyás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 65 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter /
perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
144 390 Ft / db

DEL790874

DELABIE TEMPOMIX falon kívüli zuhanycsap H-M vízre fejbenkeverős időzített
nyomógombbal, felső kifolyás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 12 liter /
perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
155 690 Ft / db

DEL790000

DELABIE TEMPOMIX falon kívüli zuhanycsap H-M vízre fejbenkeverős időzített
nyomógombbal, felső kifolyás, csatlakozóidomok nélkül
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 12 liter /
perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 860 Ft / db



Zuhany csaptelepek - Zuhanykifolyók

DEL712000

DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító zuhanykifolyó betéttel falon
belüli csövezéshez, 6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 170 Ft / db

DEL712000CF

DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító Comfort zuhanykifolyó betéttel
falon belüli csövezéshez, 10l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel, speciális hostaform
műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 10 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 170 Ft / db

DEL712000DP

DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító esőztető DP zuhanykifolyó
betéttel falon belüli csövezéshez, 6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, esőztető kifolyó, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 150 Ft / db

DEL709000

DELABIE ROUND vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító zuhanykifolyó betéttel falon belüli
csövezéshez, 6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 940 Ft / db

DEL709000CF

DELABIE ROUND vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító Comfort zuhanykifolyó betéttel
falon belüli csövezéshez, 10l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel, speciális hostaform
műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 10 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 940 Ft / db



DEL709000DP

DELABIE ROUND vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító esőztető DP zuhanykifolyó betéttel
falon belüli csövezéshez, 6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, esőztető kifolyó, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 680 Ft / db

DEL709200DP

DELABIE ROUND szervizfolyosós, vandálbiztos fix zuhanyfej vízkőtaszító esőztető DP
zuhanykifolyó betéttel, 6L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, esőztető kifolyó, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti
rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével
történik, mely a termék tartozéka, max. 230 mm
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 850 Ft / db

DEL712020

DELABIE TONIC JET vandálbiztos zuhanyfej vízkőtaszító zuhanykifolyó betéttel falon kívüli
fix zuhanycsővel, 6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 fejes, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: automatikus, beépített vízátfolyás-szabályzóval, 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
96 960 Ft / db

DEL710000

DELABIE fali zuhanykifolyó tartó kar, krómozott fényes, 95mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
50*40*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 960 Ft / db

DEL711002

DELABIE GYM COMFORT mennyezeti zuhanykifolyó 1/2" csatlakozással, D=68mm, 30l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 30 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
68*89*68 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 910 Ft / db

DEL711000

DELABIE GYM COMFORT mennyezeti zuhanykifolyó 1/2" csatlakozással, keskeny D=45mm,
30l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 30 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
45*85*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 020 Ft / db



DEL716000

DELABIE GYM mennyezeti fix zuhanykifolyó vízkőtaszító, vortex szórásképű kifolyó betéttel,
6l/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, állítható
irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel
Rögzítés: rejtett csavarozással, mennyezeti
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
40*50*40 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 580 Ft / db

DELDP

DELABIE DP esőztető zuhanykifolyó betét ROUND, TONIC JET és GYM zuhanyfejekhez,
vízkőtaszító hostaform műanyagból
Anyag: hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag, szürke
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
esőztető kifolyó
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, M24x1,25 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
26*16*26 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 400 Ft / db

Zuhany csaptelepek - Zuhanyszettek

DEL452569

DELABIE TEMPOMATIC beépített infra zuhanycsap kevert vízre ROUND zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, Automatikus elzárás 60 mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti
elhúzásával 40 mm-es távolságban
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: beépített
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
282 510 Ft / db

DEL452159

DELABIE TEMPOMATIC szervizfolyosós infra zuhanycsap kevert vízre ROUND zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát
biztosít, Automatikus elzárás 60 mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti
elhúzásával 40 mm-es távolságban
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd
segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 155 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 020 Ft / db



DEL792BOX-
DEL792459

DELABIE SECURITHERM beépített infra zuhanycsap termokeverővel H-M vízre ROUND
zuhanyfejjel, BOX, elemes
Anyag: sárgaréz, Bayblend - nagy ellenállású műanyag, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít, Automatikus elzárás 60
mp használatot követően, vagy célzott elzárás a kéz érzékelő előtti elhúzásával 40 mm-es
távolságban
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, termosztatikus keverővel, vandálbiztos,
könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, 220x195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 16 - 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*195*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
551 800 Ft / db

DEL792BOX-
DEL792219

DELABIE SECURITHERM beépített nyomógombos zuhanycsap termokeverővel H-M vízre
ROUND zuhanyfejjel, BOX
Anyag: sárgaréz, Bayblend - nagy ellenállású műanyag, rozsdamentes acél, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, termosztatikus keverővel, vandálbiztos,
könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, 220x195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 16 - 30 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*195*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
411 970 Ft / db

DEL794BOX1-
DEL794219

DELABIE TEMPOMIX 3 beépített nyomógombos fejbenkeverős zuhanycsap H-M vízre ROUND
zuhanyfejjel, BOX
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*190 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
306 080 Ft / db

DEL790BOX-
DEL790219

DELABIE TEMPOMIX beépített fejbenkeverős nyomógombos zuhanycsap ROUND
zuhanyfejjel, fényes r.m. acél előlap, BOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus,
fejbenkeverős, 220x160 mm
Kifolyás: 3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*160*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
276 180 Ft / db



DEL790912

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős nyomógombbal TONIC JET
zuhanyfejjel, kerek fényes előlappal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, D = 195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
215 270 Ft / db

DEL790909

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős nyomógombbal ROUND
zuhanyfejjel, kerek fényes előlappal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, D = 195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, hernyócsavarral, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
185 310 Ft / db

DEL790712

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős nyomógombbal TONIC JET
zuhanyfejjel, négyzetes r.m. előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
215 270 Ft / db

DEL790709

DELABIE TEMPOMIX beépített zuhanycsap fejbenkeverős nyomógombbal ROUND
zuhanyfejjel, négyzetes r.m. előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: rozsdamentes acél előlappal, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, 160x160 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: beépített, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*160*88 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
185 310 Ft / db



DEL796209

DELABIE TEMPOMIX szervizfolyosós zuhanycsap fejbenkeverős nyomógombbal ROUND
zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, fejbenkeverős, D = 195 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 370 Ft / db

DEL749BOX-
DEL749239

DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhanycsap kevert vízre ROUND zuhanyfejjel,
vízmentes BOX
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, Bayblend nyomógombbal, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 220x160 mm
Kifolyás: 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
260*200*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
253 780 Ft / db

DEL747110

DELABIE TEMPOSTOP AB szervizfolyosós zuhanycsap kevert vízre blokkolásgátlós
nyomógombbal, ROUND zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: blokkolásgátlós nyomógombbal - a víz a nyomógomb elengedése után kezd csak el
folyni, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, D = 50 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP AB zuhany csaptelepek blokkolásgátlós időzített
nyomógombbal
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel,
szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a
termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
132 180 Ft / db

DEL749110

DELABIE TEMPOSTOP szervizfolyosós zuhanycsap kevert vízre 30mp időzített
nyomógombbal, ROUND zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, D = 50 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: rejtett csavarozással, forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel,
szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a
termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
132 180 Ft / db



DEL749429

DELABIE TEMPOSOFT 2 nyomógombos zuhanycsap kevert vízre ROUND zuhanyfejjel, kerek
r.m. acél előlappal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: kerek forma, rozsdamentes acél előlappal, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos
- a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, D =
130 mm
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 6 liter / perc és 12 liter / perc között, 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
116 140 Ft / db

DEL790006

DELABIE TEMPOMIX fali fejbenkeverős zuhanycsap elzárószelepekkel, felszálló ággal, TONIC
JET zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, 1 zuhanyfej, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
248 680 Ft / db

DEL790008

DELABIE TEMPOMIX fali fejbenkeverős zuhanycsap felszálló ággal, TONIC JET zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, 1 zuhanyfej, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
230 680 Ft / db

DEL794450

DELABIE TEMPOMIX 3 fali fejbenkeverős zuhanycsap felszálló ággal, TONIC JET zuhanyfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró, fém
nyomógombbal
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: felső, 1 zuhanyfej, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX 3 fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
227 150 Ft / db



DEL749001

DELABIE TEMPOSTOP fali időzített zuhanycsap kevert vízre TONIC JET zuhanyfejjel, alsó
bekötés, 6l/p, 3/4"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M3/4
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSTOP időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 870 Ft / db

DEL747801

DELABIE TEMPOSOFT 2 fali időzített zuhanycsap kevert vízre felszálló ággal, TONIC JET
zuhanyfejjel, alsó bekötés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 48 mm
Működtetés: nyomógombos, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: felső, M1/2
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
146 620 Ft / db

Zuhany csaptelepek - Zuhanyfalak

DEL792414

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra zuhanyfal szappantartóval H-M vízre, r.m. acél,
hátsó bekötés, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
625 680 Ft / db

DEL792404

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra zuhanyfal szappantartóval H-M vízre, r.m. acél,
felső bekötés, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
625 680 Ft / db



DEL792514

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, hátsó
bekötés, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
190*260*1270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
534 190 Ft / db

DEL792504

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, felső
bekötés, hálózati
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
190*260*1270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
534 190 Ft / db

DEL792413

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, hátsó
bekötés, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
605 050 Ft / db

DEL792403

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, felső
bekötés, elemes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
605 050 Ft / db



DEL792410

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, alumínium,
hátsó bekötés, elemes
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*170*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
462 430 Ft / db

DEL792400

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós infra vezérlésű zuhanyfal H-M vízre, alumínium, felső
bekötés, elemes
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: tekerőfejjel, indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*170*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
462 430 Ft / db

DEL452310

DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű zuhanyfal kevert vízre, alumínium, hátsó bekötés,
elemes
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*171*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
329 740 Ft / db

DEL452300

DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű zuhanyfal kevert vízre, alumínium, felső bekötés,
elemes
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: indítás, amennyiben a kéz a szenzor 4 cm-es közelségébe kerül, önelzáró, automata
(szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMATIC automata zuhanycsap
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*170*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
329 740 Ft / db



DEL792310

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, alumínium,
hátsó bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg),
tekerőfejjel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*65*1050 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
340 670 Ft / db

DEL792300

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, alumínium, felső
bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg),
tekerőfejjel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*65*1050 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
340 670 Ft / db

DEL792314

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós, nyomógombos zuhanyfal szappantartóval H-M vízre,
r.m. acél, hátsó bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
438 440 Ft / db

DEL792304

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós, nyomógombos zuhanyfal szappantartóval H-M vízre,
r.m. acél, felső bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1325*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
438 440 Ft / db



DEL792313

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós, nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, hátsó
bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
422 590 Ft / db

DEL792303

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós, nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, r.m. acél, felső
bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos -
a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1325*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
422 590 Ft / db

DEL790214

DELABIE nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, beépített szappantartóval, r.m. acél, hátsó
bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 130 Ft / db

DEL790204

DELABIE nyomógombos zuhanyfal H-M vízre, beépített szappantartóval, r.m. acél, felső
bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
452 130 Ft / db



DEL790310

DELABIE zuhanyfal fejbenkeverős nyomógombbal H-M vízre, alumínium, hátsó bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
272 040 Ft / db

DEL790300

DELABIE zuhanyfal fejbenkeverős nyomógombbal H-M vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt, ergonomikus, fejbenkeverős
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOMIX fejbenkeverős zuhanycsaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
272 040 Ft / db

DEL792330

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal H-M vízre,
alumínium, hátsó bekötés
Anyag: Anodizált alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), tekerőfejjel, a vízátfolyás-
szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást tesz lehetővé, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*170*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
472 530 Ft / db

DEL792320

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal H-M vízre,
alumínium, felső bekötés
Anyag: Anodizált alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), tekerőfejjel, a vízátfolyás-
szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást tesz lehetővé, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*170*1070 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
472 530 Ft / db



DEL792380

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal
H-M vízre, alumínium, hátsó bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*67 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
482 890 Ft / db

DEL792390

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal
H-M vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*67 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
482 890 Ft / db

DEL714700

DELABIE SPORTING 2 zuhanypanel kevert vízre Soft-Touch nyomógombbal, vortex
szóráskép, 6L/perc, alumínium
Anyag: Anodizált alumínium, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: állítható irányú, vortex szórásképű zuhanykifolyó betéttel, speciális hostaform műanyagból
készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó
betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
92*1030*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
109 050 Ft / db

DEL714700DP

DELABIE SPORTING 2 zuhanypanel kevert vízre Soft-Touch nyomógombbal, DP esőztető
szóráskép, 6L/perc, alumínium
Anyag: Anodizált alumínium, selyem matt
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: fix, esőztető szórásképű zuhanykifolyó betéttel, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét,
mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
92*1030*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 110 Ft / db



DEL749310

DELABIE zuhanyfal fix zuhanyfejjel, nyomógombos, kevert vízre, alumínium, hátsó bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
221 690 Ft / db

DEL749300

DELABIE zuhanyfal fix zuhanyfejjel, nyomógombos, kevert vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
221 690 Ft / db

DEL749350

DELABIE zuhanyfal kézi zuhannyal, nyomógombos, kevert vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: nyomógombos, Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE TEMPOSOFT 2 időzített nyomógombos zuhany csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
278 170 Ft / db

DEL792354

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal
H-M vízre, r.m. acél, hátsó bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
514 880 Ft / db



DEL792354CF

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal CF Comfort fix fejjel, kézi
zuhannyal H-M vízre, r.m. acél, hátsó bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 10 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
514 880 Ft / db

DEL792344

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal fix fejjel, kézi zuhannyal
H-M vízre, r.m. acél, felső bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
514 880 Ft / db

DEL792344CF

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós dual tekerőfejes zuhanyfal CF Comfort fix fejjel, kézi
zuhannyal H-M vízre, r.m. acél, felső bekötés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, nagy felületű, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 10 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*1210*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
514 880 Ft / db

DEL791300

DELABIE zuhanyfal fix zuhanyfejjel, karos, H-M vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: karos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt,
ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE karos zuhanycsapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
291 570 Ft / db



DEL791350

DELABIE zuhanyfal kézi zuhannyal, karos, H-M vízre, alumínium, felső bekötés
Anyag: alumínium, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: karos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, előszerelt,
ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE karos zuhanycsapok
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*1050*65 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
310 980 Ft / db

Zuhany csaptelepek - Zuhanyoszlopok

DEL717540

Vandálbiztos kültéri zuhanyoszlop négy zuhanyfejjel, DELABIE nyomógombos
zuhanycsapokkal, kevert vízre, eloxált alumínium
Anyag: alumínium, selyem matt, eloxált - korrózióálló oxidréteg az alumínium felületének
elektrolízissel való kezelésével
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el
Kifolyás: 4 zuhanyfej, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rögzítés: álló, 6 rögzítési pont
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*2245*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 106 800 Ft / db

DEL717521

Vandálbiztos kültéri zuhanyoszlop két zuhanyfejjel, egy lábmosóval, DELABIE nyomógombos
zuhanycsapokkal, kevert vízre, eloxált alumínium
Anyag: alumínium, selyem matt, eloxált - korrózióálló oxidréteg az alumínium felületének
elektrolízissel való kezelésével
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el
Kifolyás: 2 zuhanyfej, 1 lábmosó, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely
nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rögzítés: álló, 6 rögzítési pont
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*2245*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
905 560 Ft / db

DEL717520

Vandálbiztos kültéri zuhanyoszlop két zuhanyfejjel, DELABIE nyomógombos
zuhanycsapokkal, kevert vízre, eloxált alumínium
Anyag: alumínium, selyem matt, eloxált - korrózióálló oxidréteg az alumínium felületének
elektrolízissel való kezelésével
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el
Kifolyás: 2 zuhanyfej, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rögzítés: álló, 6 rögzítési pont
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*2245*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
804 940 Ft / db

DEL717511

Vandálbiztos kültéri zuhanyoszlop egy zuhanyfejjel, egy lábmosóval, DELABIE
nyomógombos zuhanycsapokkal, kevert vízre, eloxált alumínium
Anyag: alumínium, selyem matt, eloxált - korrózióálló oxidréteg az alumínium felületének
elektrolízissel való kezelésével
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el
Kifolyás: 1 lábmosó, 1 zuhanyfej, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely
nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rögzítés: álló, 6 rögzítési pont
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*2245*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
771 410 Ft / db



DEL717510

Vandálbiztos kültéri zuhanyoszlop egy zuhanyfejjel, DELABIE nyomógombos
zuhanycsapokkal, kevert vízre, eloxált alumínium
Anyag: alumínium, selyem matt, eloxált - korrózióálló oxidréteg az alumínium felületének
elektrolízissel való kezelésével
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Kialakítás: keverőkar nélkül, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el
Kifolyás: 1 zuhanyfej, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve
Rögzítés: álló, 6 rögzítési pont
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
250*2245*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
670 790 Ft / db

Csaptelepek, öblítő szelepek - Mosogató csaptelepek

DEL2506T3

DELABIE Slimline álló mosogató csaptelep teli karral, H=315mm, L=300mm, 20L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 20 mm átmérő
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 315
mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Vízátfolyás: 20 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
127 690 Ft / db

DEL2506T2

DELABIE Slimline álló mosogató csaptelep teli karral, H=220mm, L=200mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 20 mm átmérő
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 220
mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
119 810 Ft / db

DEL2506T1

DELABIE Slimline álló mosogató csaptelep teli karral, BIOSAFE higiénikus kifolyóval,
leeresztőszeleppel, H=200mm, L=150mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 20 mm átmérő
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 200
mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, D=63 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
137 820 Ft / db



DEL2597

DELABIE álló mosogató csaptelep hattyúnyakú lengő kifolyóval, kihúzható fejjel, vízsugár,
vagy zuhany mód, H=215mm, L=200mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: keverőkaros, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 1 fejes, ívelt kifolyóval, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal -
vízsugárban, vagy esőztető formában, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, 215 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 510 Ft / db

DEL2211

DELABIE álló mosogató csap és öblítő zuhany lengő kifolyóval, kihúzható fejjel, vízsugár,
vagy zuhany mód, H=105mm, L=200mm, 7L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 1 fejes, ívelt kifolyóval, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal -
vízsugárban, vagy esőztető formában, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, 105 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
146 560 Ft / db

DEL2210

DELABIE álló mosogató csap 225mm lengő kifolyóval, lyukas keverőkarral, H=145mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=200 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 145 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
87 440 Ft / db

DEL2519

DELABIE fali mosogató csaptelep lyukas keverőkarral, lengő kifolyóval, L=200mm,
STOP/CHECK takarótárcsákkal, ipari vízátfolyás, 26L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 26 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
135 650 Ft / db



DEL2519S

DELABIE fali mosogató csaptelep lyukas keverőkarral, lengő kifolyóval, L=200mm, ipari
vízátfolyás, 26L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 26 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 330 Ft / db

DEL2519L

DELABIE fali mosogató csaptelep hosszú keverőkarral, lengő kifolyóval, L=200mm,
STOP/CHECK takarótárcsákkal, ipari vízátfolyás, 26L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=150 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 26 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
142 260 Ft / db

DEL2519LS

DELABIE fali mosogató csaptelep hosszú keverőkarral, lengő kifolyóval, L=200mm, ipari
vízátfolyás, 26L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=150 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 26 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
114 030 Ft / db

DELG6679

DELABIE fali mosogató csaptelep tekerőfejekkel, 200-290mm kihúzható lengő kifolyóval,
ipari vízátfolyás, 30L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, teleszkópos, nagy áteresztőképességű lengő kifolyóval,
speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, 200-290 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Vízátfolyás: 30 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
121 780 Ft / db



DEL5445T2S

DELABIE fali mosogató csaptelep tekerőfejekkel, lengő kifolyóval, L=200mm, ipari
vízátfolyás, 45L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem
letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Vízátfolyás: 45 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
93 820 Ft / db

DELD275200

DELABIE fali kiöntő csaptelep tekerőfejjel kevert vízre, lengő kifolyóval, L=200mm, 3L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 200
mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 790 Ft / db

DELD2667

DELABIE fali csapoló tekerőfejjel kiöntőhöz fix kifolyóval, hosszú élettartamú szeleppel,
sárgaréz test, M3/8" vagy M1/2", L=80mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, süllyesztett,
a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van
rögzítve, 80 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 030 Ft / db

Csaptelepek, öblítő szelepek - Kiegészítők

DEL23015

DELABIE vízütés csillapító, vízkalapács elnyelő r.m. acél rugóval, dugattyúval, max. 20 bar,
H=90mm sárgaréz test, F1/2"
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, sárga
Cső: 24 mm átmérő
Rendszer típusa: DELABIE vízütés csillapítók
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 530 Ft / db

DEL23020

DELABIE vízütés csillapító, vízkalapács elnyelő r.m. acél rugóval, dugattyúval, max. 20 bar,
H=92mm sárgaréz test, F3/4"
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, sárga
Cső: 29 mm átmérő
Rendszer típusa: DELABIE vízütés csillapítók
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 170 Ft / db



DEL23026

DELABIE vízütés csillapító, vízkalapács elnyelő r.m. acél rugóval, dugattyúval, max. 20 bar,
H=98mm sárgaréz test, F1"
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, sárga
Cső: 35 mm átmérő
Rendszer típusa: DELABIE vízütés csillapítók
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 330 Ft / db

DEL23033

DELABIE vízütés csillapító, vízkalapács elnyelő r.m. acél rugóval, dugattyúval, max. 20 bar,
H=103mm sárgaréz test, F5/4"
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, sárga
Cső: 46 mm átmérő
Rendszer típusa: DELABIE vízütés csillapítók
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 960 Ft / db

DEL517000

DELABIE fém szifon piszoárhoz, mosdóhoz hátsó vízelvezetéssel D=32mm, krómozott
sárgaréz, 5/4", H=120-185mm, vízszint 50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, D=32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 420 Ft / db

DEL683001DE

DELABIE padlóösszefolyó zuhanyzókhoz, 150x150 mm vandálbiztosan rögzíthető
rozsdamentes acél rács, állítható magasság, 50 mm-es vízszintes vízelvezetés, könnyen
tisztítható, magas hőállóságú PVC test
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 50 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni
a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus
Rögzítés: 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: 36 liter / perc
Vízelvezetés: d = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
190*130*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 580 Ft / db

DEL683001

DELABIE padlóösszefolyó zuhanyzókhoz, 150x150 mm vandálbiztosan rögzíthető
rozsdamentes acél rács, állítható magasság, 50 mm-es függőleges vízelvezetés, könnyen
tisztítható, magas hőállóságú PVC test
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 50 mm átmérő
Kialakítás: függőleges, vandálbiztos, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít
megakadályozni a kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, higiénikus
Rögzítés: 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
lopásbiztos rögzítés
Vízátfolyás: 36 liter / perc
Vízelvezetés: d = 50 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
180*135*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 260 Ft / db

DEL807792

DELABIE Push-Fit STOP zuhany gégecső gyorscsatlakozó DELABIE zuhanypanelekhez, 1/2"
csatlakozásokkal
Cső: 1/2 coll átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
50*35*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 520 Ft / db



DEL825212

DELABIE karos átfolyásszabályozó szelep, egyenes elzárócsap idom, M3/8"-F3/8", L=45mm,
sárgaréz
Anyag: sárgaréz, fényes
Cső: M1/2" - F1/2" coll átmérő
Kifolyás: F1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 830 Ft / db

DEL825015

DELABIE átfolyásszabályozó szelep, egyenes elzárócsap idom, M1/2"-F1/2", L=35mm,
sárgaréz
Anyag: sárgaréz, fényes
Cső: M1/2" - F1/2" coll átmérő
Kifolyás: F1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 100 Ft / db

DEL836015

DELABIE falon kívüli könyökcsatlakozó integrált elzárószelep takarótárcsával, M1/2" - F1/2"
csatlakozásokkal, sárgaréz, krómozott fényes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: M1/2" - F1/2" coll átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, 50 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: F1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*50*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 960 Ft / db

DEL836020

DELABIE falon kívüli könyökcsatlakozó integrált elzárószelep takarótárcsával, M1/2" - F3/4"
csatlakozásokkal, sárgaréz, krómozott fényes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: M1/2" - F3/4" coll átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, 50 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: F3/4 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*55*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 230 Ft / db

DEL868121

DELABIE fali könyökcsatlakozó zuhany gégecsőhöz, 1/2" csatlakozásokkal, sárgaréz,
krómozott fényes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 1/2 coll átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, 50 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*60*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 980 Ft / db

DEL580000

DELABIE piszoár leeresztő szelep 63 mm-es furatolt rozsdamentes acél tárcsával, 5/4"
lefolyóhoz
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
63*80*63 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 240 Ft / db

DEL581000

DELABIE ON/OFF nyomógombos leeresztő szelep mosdóhoz, 1 1/4" lefolyóhoz
Anyag: krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*65*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 740 Ft / db



DEL611

DELABIE HYGIÉNA rácsos fix leeresztő szelep túlfolyó nélküli kerámia és r.m. acél
mosdókhoz, H=95mm, konkáv, csavar nélkül, 1-45mm, 5/4"
Anyag: sárgaréz, műanyag, krómozott fényes
Cső: 39 mm átmérő
Kialakítás: konkáv kialakítás, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, rácsos
Rögzítés: hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, középső csavar nélküli
rögzítés, mely megelőzi a víz és a vízkő lerakódását és higiénikusan tartja a mosdókagylót, 1-45 mm
Szabvány: EN 274-1
Vízelvezetés: M5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
63*95*63 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 150 Ft / db

DEL6110

DELABIE HYGIÉNA rácsos fix leeresztő szelep túlfolyó nélküli r.m. acél mosdókhoz,
H=50mm, konkáv, csavar nélkül, 1-2mm, 5/4"
Anyag: sárgaréz, műanyag, krómozott fényes
Cső: 39 mm átmérő
Kialakítás: konkáv kialakítás, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, rácsos
Rögzítés: hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, középső csavar nélküli
rögzítés, mely megelőzi a víz és a vízkő lerakódását és higiénikusan tartja a mosdókagylót, 1-2 mm
Szabvány: EN 274-1
Vízelvezetés: M5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
63*95*63 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 150 Ft / db

DEL6110BK

DELABIE HYGIÉNA rácsos fix leeresztő szelep túlfolyó nélküli r.m. acél mosdókhoz, csavar
nélkül, 1-2mm, 5/4", matt fekete Teflon bevonat
Anyag: sárgaréz, műanyag, matt fekete Teflon bevonat, mely exkluzív megjelenést és fokozott
vegyszerállóságot és karcállóságot biztosít
Cső: 39 mm átmérő
Kialakítás: konkáv kialakítás, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, rácsos
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, középső csavar nélküli
rögzítés, mely megelőzi a víz és a vízkő lerakódását és higiénikusan tartja a mosdókagylót, 1-2 mm
Szabvány: EN 274-1
Vízelvezetés: M5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
63*95*63 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 860 Ft / db

DEL826315

DELABIE biztonsági rögzítőelem 3 rozsdamentes acél csavar extra megerősítéssel álló
DELABIE csaptelepekhez, F1/2", 4 mm vastag sárgaréz test
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, sárga
Anyag vastagsága: 4 mm
Kialakítás: vandálbiztos
Rögzítés: 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
50*15*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 020 Ft / db

DEL406220

DELABIE transzformátor 230/12V vízmentesen záró dobozban
Anyag: PVC, szürke
Teljesítmény: 230/12 V
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*140*245 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 050 Ft / db

DEL406000

DELABIE transzformátor 230/12V doboz nélkül
Teljesítmény: 230/12 V
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
70*70*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 810 Ft / db



Csaptelepek, öblítő szelepek - Termosztatikus keverőszelepek

DEL732012

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN10, F3/8" forró víz, F3/8"
hideg víz, M3/8" kevert ág, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p
Anyag: sárgaréz, szürke
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., F3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 150 Ft / db

DEL732016

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN10, F3/8" forró víz, F3/8"
hideg víz, M3/8" kevert ág, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p, króm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., F3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 360 Ft / db

DEL732216

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN10, F3/8" forró víz, M3/8"
hideg víz, M3/8" kevert ág, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p, króm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 360 Ft / db

DEL732230

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN10, F3/8" forró víz, PEX
hidegvíz bekötőcső, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p, króm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M3/8 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
68 760 Ft / db



DEL732115

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN15, M1/2", D=15mm
csatlakozások rézcsőhöz, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p
Anyag: sárgaréz, szürke
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 150 Ft / db

DEL732116

DELABIE Premix Nano termokeverő használati melegvízhez, DN15, M1/2", D=15mm
csatlakozások rézcsőhöz, szűrők, visszacsapó szelepek, 34-60°C, 3-12L/p, króm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 13 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 2 db DELABIE kézmosó csaptelephez (3L/p)
ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX NANO termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 2 - 12 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 360 Ft / db

DEL733015

DN15 1/2" termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Compact, szűrőkkel és visszacsapó
szelepekkel, 30-60°C, 5-20L/p
Anyag: sárgaréz, szürke
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 23 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 2-3 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 4-7 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., 1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMPACT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 5 - 20 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 830 Ft / db

DEL733020

DN20 3/4" termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Compact, szűrőkkel és visszacsapó
szelepekkel, 30-60°C, 5-25L/p
Anyag: sárgaréz, szürke
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 30 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 2-4 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 5-10 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., 3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMPACT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 5 - 25 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 830 Ft / db



DEL731002

DN20 3/4" csoportos termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Comfort, szűrőkkel és
visszacsapó szelepekkel, 32-42°C, 10-45L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 55 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 2-8 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 4-16 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMFORT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 10 - 45 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
292 770 Ft / db

DEL731003

DN25 1" csoportos termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Comfort, szűrőkkel és
visszacsapó szelepekkel, 32-42°C, 20-70L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 90 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 4-12 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 8-24 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M1 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMFORT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 20 - 70 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
453 790 Ft / db

DEL731004

DN32 5/4" csoportos termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Comfort, szűrőkkel és
visszacsapó szelepekkel, 32-42°C, 30-110L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 140 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 5-20 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 10-40 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M5/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMFORT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 30 - 110 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
651 400 Ft / db

DEL731005

DN40 6/4" csoportos termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Comfort, szűrőkkel és
visszacsapó szelepekkel, 32-42°C, 40-150L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 190 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 7-25 db DELABIE zuhanycsaphoz (6L/p), vagy 14-50 db DELABIE kézmosó csaptelephez
(3L/p) ajánlott, az átfolyási értékek figyelembevételével., M6/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX COMFORT termosztatikus keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 40 - 150 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
841 680 Ft / db



DEL731052

DN20 3/4" biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Security,
szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, 44-58°C, 10-45L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, Biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep - a forró vizes cirkulációs
rendszerekkel szemben, alacsonyabb hőmérsékletre kevert forró vizet biztosít, mely egyrészt
biztonságosabb és megkíméli a szerelvényeket, másrészt egy 70°C-os cirkulációs vízhez képest
egy 55°C-os forró vízzel akár 15% energiát lehet megtakarítani. Használatával meghosszabbítható
a vízhálózat élettartama, mivel a 65°C feletti forró víz a beépített anyagok idő előtti elhasználódását
eredményezheti.
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 55 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M3/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX SECURITY termosztatikus cirkulációs keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 10 - 45 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
292 770 Ft / db

DEL731053

DN25 1" biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Security,
szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, 44-58°C, 20-70L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, Biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep - a forró vizes cirkulációs
rendszerekkel szemben, alacsonyabb hőmérsékletre kevert forró vizet biztosít, mely egyrészt
biztonságosabb és megkíméli a szerelvényeket, másrészt egy 70°C-os cirkulációs vízhez képest
egy 55°C-os forró vízzel akár 15% energiát lehet megtakarítani. Használatával meghosszabbítható
a vízhálózat élettartama, mivel a 65°C feletti forró víz a beépített anyagok idő előtti elhasználódását
eredményezheti.
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 90 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX SECURITY termosztatikus cirkulációs keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 20 - 70 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
453 790 Ft / db

DEL731054

DN32 5/4" biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Security,
szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, 44-58°C, 30-110L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, Biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep - a forró vizes cirkulációs
rendszerekkel szemben, alacsonyabb hőmérsékletre kevert forró vizet biztosít, mely egyrészt
biztonságosabb és megkíméli a szerelvényeket, másrészt egy 70°C-os cirkulációs vízhez képest
egy 55°C-os forró vízzel akár 15% energiát lehet megtakarítani. Használatával meghosszabbítható
a vízhálózat élettartama, mivel a 65°C feletti forró víz a beépített anyagok idő előtti elhasználódását
eredményezheti.
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 140 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M5/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX SECURITY termosztatikus cirkulációs keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 30 - 110 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
651 400 Ft / db



DEL731055

DN40 6/4" biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep DELABIE Premix Security,
szűrőkkel és visszacsapó szelepekkel, 44-58°C, 40-150L/p
Anyag: DZR sárgaréz ötvözet, mely ellenáll a termikus sokknak és az erős vegyszeres
kezeléseknek, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró, Biztonsági cirkulációs termosztatikus keverőszelep - a forró vizes cirkulációs
rendszerekkel szemben, alacsonyabb hőmérsékletre kevert forró vizet biztosít, mely egyrészt
biztonságosabb és megkíméli a szerelvényeket, másrészt egy 70°C-os cirkulációs vízhez képest
egy 55°C-os forró vízzel akár 15% energiát lehet megtakarítani. Használatával meghosszabbítható
a vízhálózat élettartama, mivel a 65°C feletti forró víz a beépített anyagok idő előtti elhasználódását
eredményezheti.
Teljesítmény: A KV érték a 3 bar nyomásesés esetén érvényes maximális átfolyási értéket mutatja.,
KV 190 liter / perc
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M6/4 coll
Rendszer típusa: DELABIE PREMIX SECURITY termosztatikus cirkulációs keverőszelepek
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Vízátfolyás: 40 - 150 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
841 680 Ft / db

DEL732515

PEX hidegvíz bekötőcső DELABIE Premix Nano termokeverőhöz
Anyag: rozsdamentes acél
Kifolyás: M3/8 coll
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60833-4/2021/KTEF - DELABIE Premix
keverőszelepek
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 640 Ft / db

DEL200000

DELABIE PREMIXER COMPACT mechanikus keverőszelep, közvetlenül csaptelep alá
szerelendő, 1/2"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: önelzáró
Zajszint: 78 dB
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 1/2 coll
Szabvány: HSG274 Part 2 - Légionella baktérium meleg és hideg vizes rendszerekben, EN
1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a visszaáramlás miatti
szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 3 bar max. 25,2 liter / perc
Garancia: 10 év
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
40*75*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 980 Ft / db

Szappanadagolók
Szappanadagolók - Automata szappanadagolók

DEL512066BK

DELABIE automata szappanadagoló, SLIM, 1 literes műanyag tartállyal, r.m. acél, fekete,
elemes 6x1,5V (AA)
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Anyag vastagsága: 1 mm
Adagolás: a használatonkénti adagolásszám állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy
kézfertőtlenítésig, 0,8 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
a szenzor alatt min. 250mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni (amennyiben
rozsdamentes acél mosdópult található alatta, akkor a minimum távolság 350mm), ne helyezzen el
tükröződő felületű tárgyakat a szenzor érzékelési mezőjébe, hogy elkerülje az infravörös hullámok
interferenciáját
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., min. 300,000 használat
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható,
belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 79 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*256*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
121 010 Ft / db



DEL512066S

DELABIE automata szappanadagoló, SLIM, 1 literes műanyag tartállyal, r.m. acél, selyem,
elemes 6x1,5V (AA)
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Adagolás: a használatonkénti adagolásszám állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy
kézfertőtlenítésig, 0,8 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
a szenzor alatt min. 250mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni (amennyiben
rozsdamentes acél mosdópult található alatta, akkor a minimum távolság 350mm), ne helyezzen el
tükröződő felületű tárgyakat a szenzor érzékelési mezőjébe, hogy elkerülje az infravörös hullámok
interferenciáját
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., min. 300,000 használat
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható,
belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 79 mm
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*256*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 230 Ft / db

DEL512066P

DELABIE automata szappanadagoló, SLIM, 1 literes műanyag tartállyal, r.m. acél, fényes,
elemes 6x1,5V (AA)
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Adagolás: a használatonkénti adagolásszám állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy
kézfertőtlenítésig, 0,8 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
a szenzor alatt min. 250mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni (amennyiben
rozsdamentes acél mosdópult található alatta, akkor a minimum távolság 350mm), ne helyezzen el
tükröződő felületű tárgyakat a szenzor érzékelési mezőjébe, hogy elkerülje az infravörös hullámok
interferenciáját
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., min. 300,000 használat
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható,
belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 79 mm
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*256*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 230 Ft / db

DEL512066W

DELABIE automata szappanadagoló, SLIM, 1 literes műanyag tartállyal, r.m. acél, fehér,
elemes 6x1,5V (AA)
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Adagolás: a használatonkénti adagolásszám állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy
kézfertőtlenítésig, 0,8 ml / adag
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít,
a szenzor alatt min. 250mm szabad érzékelési távolságot szükséges hagyni (amennyiben
rozsdamentes acél mosdópult található alatta, akkor a minimum távolság 350mm), ne helyezzen el
tükröződő felületű tárgyakat a szenzor érzékelési mezőjébe, hogy elkerülje az infravörös hullámok
interferenciáját
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., min. 300,000 használat
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható,
belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: 79 mm
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*256*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 230 Ft / db

Szappanadagolók - Nyomógombos szappanadagolók

DEL510582

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 1000ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 1000 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*252*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
53 880 Ft / db



DEL510580

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 1000ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 1000 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*252*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 540 Ft / db

DEL510581

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 1000ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 1000 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*252*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 900 Ft / db

DEL510586

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 500ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 500 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*185*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 660 Ft / db

DEL510583

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 500ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 500 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*185*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 100 Ft / db

DEL510584

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, lekerekített, SLIM dizájn, 500ml műanyag tartály,
1mm r.m. acél lemez, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg)
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, blokkolásgátlós, csepegésbiztos rendszer, lekerekített,
slim design, lekerekített, biztonságos kialakítás, műanyag tartály, ergonomikus, szintjelzővel
Rendszer típusa: 500 ml
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*185*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 840 Ft / db



DEL6580

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, szögletes dizájn, 1 literes belső, kivehető
műanyag tartállyal, 1 mm vastag r.m. acél lemezből, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: min. 300,000 használat
Kialakítás: kivehető belső tartállyal, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, vandálbiztos,
csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
84 880 Ft / db

DEL6583

DELABIE nyomógombos szappanadagoló, szögletes dizájn, 0,5 literes belső, kivehető
műanyag tartállyal, 1 mm vastag r.m. acél lemezből, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: min. 300,000 használat
Kialakítás: kivehető belső tartállyal, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, vandálbiztos,
csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 0,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
80 120 Ft / db

GCJ6SS

Vandálbiztos folyékony szappan adagoló, zárható, szögletes házzal, tartályos, r.m. acél,
selyem, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*268*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 630 Ft / db

GCJ6SS-FP

Vandálbiztos folyékony szappan adagoló, zárható, szögletes, tartályos, r.m. acél, Silk Touch
ujjlenyomatmentes, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*268*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 180 Ft / db

GCJ6B

Vandálbiztos folyékony szappan adagoló, zárható, szögletes házzal, tartályos, acél, fehér, 1L
Anyag: acél, szénacél, fehér
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*268*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 600 Ft / db

GCJ6N

Vandálbiztos folyékony szappan adagoló, zárható, szögletes házzal, tartályos, acél, matt
fekete, 1L
Anyag: acél, szénacél, fekete
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*268*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 110 Ft / db



GCJ4SS

Vandálbiztos folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, r.m. acél, selyem matt,
0,5L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 0,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*228*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 840 Ft / db

GCJ4SS-FP

Vandálbiztos folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, r.m. acél, Silk Touch
ujjlenyomatmentes, 0,5L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 0,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*228*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 200 Ft / db

GCJ4B

Vandálbiztos folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, acél, fehér, 0,5L
Anyag: acél, szénacél, fehér
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 0,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*228*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 600 Ft / db

GCJ4N

Vandálbiztos folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, acél, matt fekete, 0,5L
Anyag: acél, szénacél, fekete
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 0,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
101*228*111 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 730 Ft / db

GCJ6SF

Vandálbiztos nyomógombos habszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, r.m. acél,
selyem, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
113*281*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 000 Ft / db

GCJ6SF-FP

Vandálbiztos nyomógombos habszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, r.m. acél, Silk
Touch ujjlenyomatmentes, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
113*281*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
62 850 Ft / db



GCJ6BF

Vandálbiztos nyomógombos habszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, acél, fehér, 1L
Anyag: acél, szénacél, fehér
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
113*281*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 430 Ft / db

GCJ6NF

Vandálbiztos nyomógombos habszappan adagoló, zárható, műanyag tartály, acél, matt fekete,
1L
Anyag: acél, szénacél, fekete
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, belső műanyag tartállyal, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
113*281*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 720 Ft / db

Szappanadagolók - Karos szappanadagolók

GCJ5B

Folyékony szappanadagoló alsó nyomó karral, szintjelzővel, tartályos, zárható, acél, fehér, 1L
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, műanyag tartály,
szintjelzővel
Rendszer típusa: 1,2 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*245*121 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 870 Ft / db

GCJ5N

Folyékony szappanadagoló alsó nyomó karral, szintjelzővel, tartályos, zárható, acél, fekete,
1L
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, műanyag tartály,
szintjelzővel
Rendszer típusa: 1,2 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*245*121 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
28 640 Ft / db

GCJ5SS

Folyékony szappanadagoló alsó nyomó karral, szintjelzővel, tartályos, zárható, r.m. acél,
selyem, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, belső műanyag tartállyal, orvosi karos, hosszított, higiénikus
forma, szintjelzővel
Rendszer típusa: 1.2 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*245*121 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 410 Ft / db

GCJ5SS-FP

Folyékony szappanadagoló alsó nyomó karral, szintjelzővel, tartályos, zárható, r.m. acél, Silk
Touch ujjlenyomatmentes, 1L
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel, belső műanyag tartállyal, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 1.2 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*245*121 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 740 Ft / db



GCJ1C

Fali húzókaros szappanadagoló, műanyag, füstszürke ház, króm szegéllyel, 1,2 liter
húzókaros tusfürdő és folyékonyszappan adagoló
Anyag: ABS műanyag, füstszürke
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szögletes forma
Rendszer típusa: 1.2 liter
Gyártó: Green Clean

Méretek:
215*140*115 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 960 Ft / db

Szappanadagolók - Beépített szappanadagolók

DEL512021P

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, 230V,
krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 1 liter
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 810 Ft / db

DEL512521P

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, 230V,
krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 0.5 liter
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 810 Ft / db

DEL512121P

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel,
230V, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: 1.2 m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő
adagolásra
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 810 Ft / db

DEL512021BK

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, 230V, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek,
Pultba süllyesztett szappanadagoló, 1 liter
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
189 530 Ft / db



DEL512521BK

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, 230V,
matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek,
Pultba süllyesztett szappanadagoló, 0.5 liter
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
189 530 Ft / db

DEL512121BK

DELABIE mosdópultba süllyesztett infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel,
230V, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, alsó, 58 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1.2
m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő adagolásra
Rögzítés: álló, mosdópultba süllyesztett, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, max. 30
mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
189 530 Ft / db

DEL512051P

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, fali, 230V, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
145 450 Ft / db

DEL512551P

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, fali, 230V, krómozott
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: 0.5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
145 450 Ft / db



DEL512151P

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel, fali, 230V,
krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: 1.2 m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő
adagolásra
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
145 450 Ft / db

DEL512111P

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel, szervizfolyosós,
230V, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: 1.2 m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő
adagolásra
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 390 Ft / db

DEL512051BK

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, fali, 230V, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 800 Ft / db

DEL512551BK

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, fali, 230V, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, utántölthető, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus,
műanyag tartály, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 0.5
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 800 Ft / db



DEL512151BK

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel, fali, 230V, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1.2
m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő adagolásra
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, max. 10 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 800 Ft / db

DEL512111BK

DELABIE beépített infra folyékonyszappan adagoló 1.2m flexibilis tömlővel, szervizfolyosós,
230V, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete krómozott
Adagolás: A készülék univerzális adagolófejjel van ellátva, amely alkalmas a folyadék és gél állagú
fertőtlenítőszerek adagolására egyaránt. Nem porlasztófej., a használatonkénti adagolásszám
állítható akár 7 adag / kézmosásig, vagy kézfertőtlenítésig
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: A rendeltetésszerű működéshez szükséges szappan minősége: maximum 3000 mpas
viszkozitású, pH7-es, növényi bázisú folyékonyszappan., minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, alsó, 97 mm
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1.2
m hosszú flexibilis műanyag tömlővel, mely alkalmas a tartályból történő adagolásra
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 110 mm
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
179 460 Ft / db

DEL729012

DELABIE folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, mosdópultba süllyesztett, 120mm ívelt
kifolyó, felülről tölthető, biztonsági rögzítés
Anyag: sárgaréz, műanyag, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, felülről tölthető (a
nyomófej oldalán elhelyezett biztonsági hernyócsavar eltávolításával - 3 mm-es imbuszkulcs
segítségével), vagy akár a pult alól is tölthető (a tartály lecsavarásával), műanyag tartály,
ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, 120 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 1 liter
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*95*305 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 730 Ft / db

DEL729512

DELABIE folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, mosdópultba süllyesztett, 120mm ívelt
kifolyó, felülről tölthető, biztonsági rögzítés
Anyag: sárgaréz, műanyag, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, felülről tölthető (a
nyomófej oldalán elhelyezett biztonsági hernyócsavar eltávolításával - 3 mm-es imbuszkulcs
segítségével), vagy akár a pult alól is tölthető (a tartály lecsavarásával), műanyag tartály,
ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, 120 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 0.5 liter
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*78*215 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 730 Ft / db



DEL729112

DELABIE folyékonyszappan adagoló 1.2m tömlővel kannás beadagoláshoz, mosdópultba
süllyesztett, 120mm ívelt kifolyó, felülről tölthető
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 6 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: ívelt kifolyóval, 120 mm
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*80*215 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 730 Ft / db

DEL729008

DELABIE folyékonyszappan adagoló 1L tartállyal, mosdópultba süllyesztett, 77mm egyenes
kifolyó, felülről tölthető, biztonsági rögzítés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, felülről tölthető (a
nyomófej oldalán elhelyezett biztonsági hernyócsavar eltávolításával - 3 mm-es imbuszkulcs
segítségével), vagy akár a pult alól is tölthető (a tartály lecsavarásával), műanyag tartály,
ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, 77 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 1 liter
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
220*95*305 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 350 Ft / db

DEL729508

DELABIE folyékonyszappan adagoló 0.5L tartállyal, mosdópultba süllyesztett, 77mm
egyenes kifolyó, felülről tölthető, biztonsági rögzítés
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, felülről tölthető (a
nyomófej oldalán elhelyezett biztonsági hernyócsavar eltávolításával - 3 mm-es imbuszkulcs
segítségével), vagy akár a pult alól is tölthető (a tartály lecsavarásával), műanyag tartály,
ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, 77 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 0.5 liter
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
175*80*253 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 350 Ft / db

DEL729108

DELABIE folyékonyszappan adagoló 1.2m tömlővel kannás beadagoláshoz, mosdópultba
süllyesztett, 77mm egyens kifolyó, felülről tölthető
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 6 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, 77 mm
Rögzítés: mosdópultra ültetett, hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, max. 35 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*60*180 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 350 Ft / db

DEL729150

DELABIE folyékonyszappan adagoló 1.2m tömlővel kannás beadagoláshoz, fal mögötti
szervizfolyosós szereléshez
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 9 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: nyomógombos
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, csepegésbiztos rendszer, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: 32 mm
Rögzítés: hernyócsavarral, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre vágható külső menetes
rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 180 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 680 Ft / db



GCJ3ES-6

Mosdópultba épített szappanadagoló, krómozott fejjel, r.m. acél tartállyal, 0,5 liter, 6 colos
csőrrel
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: rozsdamentes acél csőr rozsdamentes acél tartály
Kifolyás: 150 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 0.5 liter
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 930 Ft / db

GCJ3E1-6

Mosdópultba épített szappanadagoló, krómozott fejjel, műanyag tartállyal, 1 liter, 6 colos
csőrrel
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: rozsdamentes acél csőr ABS tartály
Kifolyás: 150 mm
Rendszer típusa: Pultba süllyesztett szappanadagoló, 1 liter
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 010 Ft / db

GCJ5ES

Beépített folyékonyszappan adagoló, karos, belső tartállyal, zárható, r.m. acél, selyem, 1,2
liter
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: karos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, belső műanyag tartállyal
Rendszer típusa: 1200 ml
Rögzítés: beépített
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
154*378*132 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 700 Ft / db

DEL510711S

DELABIE beépített folyékonyszappan adagoló zárral, 1L műanyag tartály, rejtett csavarozás,
szintjelző, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 liter
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
245*150*107 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
113 570 Ft / db

Papíradagolók
Papíradagolók - Hajtogatott kéztörlő papír adagolók

DEL6607D

DELABIE vandálbiztos C/Z hajtott kéztörlő adagoló, 1mm vastag, selyem r.m. acél ház,
zárható, H=450mm, akár 750 lap
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 750 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
275*450*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 420 Ft / db

DEL6601

DELABIE vandálbiztos C/Z hajtott kéztörlő adagoló, 1mm vastag, fényes r.m. acél ház,
zárható, akár 750 lap kapacitás
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 750 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
275*450*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
103 840 Ft / db



DEL6602

DELABIE vandálbiztos C/Z hajtott kéztörlő adagoló, 1mm vastag, fehér acél ház, zárható, akár
750 lap kapacitás
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 750 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
275*450*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
94 400 Ft / db

DEL510601S

DELABIE C/Z hajtott vandálbiztos papírkéztörlő adagoló, 500 lap, zárható, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 500 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
280*130*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
67 880 Ft / db

DEL510601P

DELABIE C/Z hajtott vandálbiztos papírkéztörlő adagoló, 500 lap, zárható, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 500 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
280*130*375 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
67 880 Ft / db

DEL510601W

DELABIE C/Z hajtott vandálbiztos papírkéztörlő adagoló, 500 lap, zárható, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 500 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
280*130*365 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 060 Ft / db

DEL510601BK

DELABIE C/Z hajtott vandálbiztos papírkéztörlő adagoló, 500 lap, zárható, r.m. acél, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 500 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
280*130*365 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
78 070 Ft / db

GCT400B

Hajtogatott kéztörlő adagoló 400/600 db C/Z papírhoz, maxi, Classic, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 400 - 600 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*369*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 770 Ft / db



GCT400N

Hajtogatott kéztörlő adagoló 400/600 db C/Z papírhoz, maxi, Classic, acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Anyag vastagsága: 0,8 mm
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 400 - 600 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*369*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 720 Ft / db

GCT400S

Hajtogatott kéztörlő adagoló 400/600 db C/Z papírhoz, maxi, Classic, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 400 - 600 lap
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*369*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 660 Ft / db

GCT400S-FP

Hajtogatott kéztörlő adagoló 400/600 db C/Z papírhoz, maxi, Classic, r.m. acél, Silk Touch
ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 400 - 600 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*369*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
49 520 Ft / db

GCT400C

Hajtogatott kéztörlő adagoló 400/600 db C/Z papírhoz, maxi, Classic, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 400 - 600 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*369*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 610 Ft / db

GCT200B

Hajtogatott kéztörlő adagoló 200/300 db C/Z papírhoz, mini, Classic, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 200-300 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*203*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 230 Ft / db

GCT200N

Hajtogatott kéztörlő adagoló 200/300 db C/Z papírhoz, mini, Classic, acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 200-300 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*203*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 080 Ft / db

GCT200S

Hajtogatott kéztörlő adagoló 200/300 db C/Z papírhoz, mini, Classic, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 200-300 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*203*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 920 Ft / db



GCT200S-FP

Hajtogatott kéztörlő adagoló 200/300 db C/Z papírhoz, mini, Classic, r.m. acél Silk Touch
ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 200-300 lap
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*203*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 440 Ft / db

GCT200C

Hajtogatott kéztörlő adagoló 200/300 db C/Z papírhoz, mini, Classic, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: az adagolóba illeszkedő hajtogatott papírkéztörlő méretei kihajtva 245x225mm,
összehajtva max. 245x122mm, 200-300 lap
Gyártó: Green Clean

Méretek:
280*203*128 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 760 Ft / db

Papíradagolók - Ipari WC-papír adagolók

DEL2912

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=400m/D=270mm JUMBO MAXI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 270mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 400 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
305*135*307 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
82 820 Ft / db

DEL2911

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=400m/D=270mm JUMBO MAXI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 270mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 400 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
305*135*307 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
82 820 Ft / db

DEL2910

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=400m/D=270mm JUMBO MAXI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, acél, lakkozott fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér, lakkozott
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 270mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 400 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
305*135*307 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 020 Ft / db

DEL2902

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=200m/D=185mm JUMBO MINI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 190mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 200 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
225*124*227 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 440 Ft / db



DEL2901

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=200m/D=185mm JUMBO MINI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 190mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 200 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
225*124*227 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 440 Ft / db

DEL2900

DELABIE vandálbiztos nagytekercses WC-papír adagoló L=200m/D=185mm JUMBO MINI
tekercshez, hézagmentes, egyrészes test, acél, lakkozott fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér, lakkozott
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, résmentes burkolat kiképzés, ami segít megakadályozni a burkolat
illetéktelen felfeszítését - a WC-papír adagoló előlapja és palástja egy, hézagmentes idomot
alkotnak, mely nyitáskor és záráskor egy testként mozog, és a falsíkra felfekve záródik
Rendszer típusa: max. 190mm külső átmérőjű nagytekercses WC-papírokhoz, max. 200 m /
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, 5 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
225*124*227 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 150 Ft / db

DEL510910S

DELABIE ipari WC-papír adagoló 400m tekercsekhez, D=310mm, zárható, vandálbiztos r.m.
acél ház, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 400 m
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
310*310*132 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 610 Ft / db

DEL510910BK

DELABIE ipari WC-papír adagoló 400m tekercsekhez, D=310mm, zárható, vandálbiztos r.m.
acél ház, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 400
m
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
310*310*132 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
73 160 Ft / db

DEL510911S

DELABIE ipari WC-papír adagoló 200m tekercsekhez, D=245mm, zárható, vandálbiztos r.m.
acél ház, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 200 m
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
245*245*123 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 880 Ft / db

DEL510911BK

DELABIE ipari WC-papír adagoló 200m tekercsekhez, D=245mm, zárható, vandálbiztos r.m.
acél ház, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 200
m
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
245*245*123 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 520 Ft / db



GCHINB

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 190-230mm átmérőjű mini-midi tekercsekhez, D=275mm,
acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel
Rendszer típusa: 19-23 cm átmérőjű tekercsekhez, mini-midi
Szín: fehér
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
273*273*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 260 Ft / db

GCHINN

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 190-230mm átmérőjű mini-midi tekercsekhez, D=275mm,
acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 19-23 cm átmérőjű tekercsekhez, mini-midi
Szín: fehér
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
273*273*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 720 Ft / db

GCHINS

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 190-230mm átmérőjű mini-midi tekercsekhez, D=275mm,
r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel
Rendszer típusa: 19-23 cm átmérőjű tekercsekhez, mini-midi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
273*273*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 160 Ft / db

GCHINS-FP

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 190-230mm átmérőjű mini-midi tekercsekhez, D=275mm,
r.m. acél, Silk Touch ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 19-23 cm átmérőjű tekercsekhez, mini-midi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
273*273*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 510 Ft / db

GCHINC

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 190-230mm átmérőjű mini-midi tekercsekhez, D=275mm,
r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 19-23 cm átmérőjű tekercsekhez, mini-midi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
273*273*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 610 Ft / db

GCHIGB

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 280mm átmérőjű maxi tekercsekhez, D=322mm, acél,
fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 28 cm átmérőjű tekercsig, maxi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
327*320*122 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 160 Ft / db



GCHIGN

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 280mm átmérőjű maxi tekercsekhez, D=322mm, acél,
fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 28 cm átmérőjű tekercsig, maxi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
327*320*122 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 390 Ft / db

GCHIGS

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 280mm átmérőjű maxi tekercsekhez, D=322mm, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 28 cm átmérőjű tekercsig, maxi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
327*322*122 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 610 Ft / db

GCHIGS-FP

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 280mm átmérőjű maxi tekercsekhez, D=322mm, r.m. acél,
Silk Touch ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel
Rendszer típusa: 28 cm átmérőjű tekercsig, maxi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
327*322*122 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
52 300 Ft / db

GCHIGC

Nagytekercses ipari WC-papír tartó 280mm átmérőjű maxi tekercsekhez, D=322mm, r.m. acél,
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 28 cm átmérőjű tekercsig, maxi
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
327*320*122 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 840 Ft / db

GCHIDS

Dupla nagytekercses, kéttekercses, közületi WC-papír tartó, r.m. acél, matt, D=275mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
521*284*119 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 360 Ft / db

Papíradagolók - Kistekercses WC-papír adagolók

DEL1660S

DELABIE vandálbiztos kistekercses WC-papír adagoló, szögletes, 1 mm vastag r.m. acél,
selyem matt, 2 tekercses, szintjelzővel, kulccsal zárható, szemből nyitható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
76 310 Ft / db



DEL1660

DELABIE vandálbiztos kistekercses WC-papír adagoló, szögletes, 1 mm vastag r.m. acél,
fényes, 2 tekercses, szintjelzővel, kulccsal zárható, szemből nyitható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
145*130*275 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
76 310 Ft / db

DEL1661

DELABIE vandálbiztos kistekercses WC-papír adagoló, szögletes, 1 mm vastag r.m. acél,
fehér, 2 tekercses, szintjelzővel, kulccsal zárható, szemből nyitható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, szintjelzővel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*135*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
76 310 Ft / db

GCHD4B

Kistekercses WC-papír adagoló 2 tekercshez, függőleges, szögletes, felülről tölthető, zárható,
acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
114*295*125 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 090 Ft / db

GCHD4N

Kistekercses WC-papír adagoló 2 tekercshez, függőleges, szögletes, felülről tölthető, zárható,
acél, fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
114*295*125 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 310 Ft / db

GCHD4S

Kistekercses WC-papír adagoló 2 tekercshez, függőleges, szögletes, felülről tölthető, zárható,
r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
114*295*125 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 530 Ft / db

GCHD4S-FP

Kistekercses WC-papír adagoló 2 tekercshez, függőleges, szögletes, felülről tölthető, zárható,
r.m. acél, Silk Touch ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
114*295*125 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 170 Ft / db



GCHD4C

Kistekercses WC-papír adagoló 2 tekercshez, függőleges, szögletes, felülről tölthető, zárható,
r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
127*330*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 740 Ft / db

GCAR14

Beépített kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, fényes, 2 tekercses, függőleges
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: fedővel
Rendszer típusa: 2 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*314*75 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 170 Ft / db

GCAR112

Beépített, dupla kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, matt, 2 tekercses
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: fedővel
Rendszer típusa: 2 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
318*159*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 380 Ft / db

GCAR12

Fali kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, matt, 2 tekercses, vízszintes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: fedővel
Rendszer típusa: 2 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
318*160*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 900 Ft / db

GCAR11

Beépített kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, matt, 1 tekercses
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: fedővel
Rendszer típusa: 1 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
159*159*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 030 Ft / db

GCHB2S

Kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, matt, 2 tekercses
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
305*152*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 400 Ft / db



GCHB2SE

Beépített kistekercses WC-papír adagoló, r.m. acél, matt, 2 tekercses
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: szintjelzővel, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: 2 tekercs
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
356*205*173 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 210 Ft / db

Papíradagolók - Kendő és intim tasak adagolók

DEL2561D

DELABIE kombinált 9L intim hulladékgyűjtő és higiénés tasak adagoló, kulccsal zárható, r.m.
acél fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 9 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
290*160*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
146 250 Ft / db

GCPHFB

Fali intim hulladékgyűjtő tasak adagoló, 25db-os csomaghoz, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: falra szerelhető
Rendszer típusa: 25 db
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*136*28 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 470 Ft / db

GCPHFN

Fali intim hulladékgyűjtő tasak adagoló, 25db-os csomaghoz, acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: falra szerelhető
Rendszer típusa: 25 db
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*136*28 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 560 Ft / db

GCPHF

Fali intim hulladékgyűjtő tasak adagoló, 25db-os csomaghoz, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: falra szerelhető
Rendszer típusa: 25 db
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*136*28 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 650 Ft / db

GCPHF-FP

Fali intim hulladékgyűjtő tasak adagoló, 25db-os csomaghoz, r.m. acél, Silk Touch
ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: falra szerelhető
Rendszer típusa: 25 db
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*136*28 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 920 Ft / db



GCPHFC

Fali intim hulladékgyűjtő tasak adagoló, 25db-os csomaghoz, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: falra szerelhető
Rendszer típusa: 25 db
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*136*28 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 740 Ft / db

Hulladékgyűjtők
Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Temptation - vandálbiztos
hulladékgyűjtők

GCPATT4

TEMPTATION FF4 vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő 4 állással, 2x55L és 2x60L rekesz,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás,
a rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, 2x55 + 2x60 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1182*897*532 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT3

TEMPTATION FF3 vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő 3 állással, 2x50L és 1x70L rekesz,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás,
a rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, 2x50 + 1x70 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
972*875*492 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT2

TEMPTATION FF2 vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő 2 állással, 2x50L rekesz, zárható,
önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 2x50 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
709*900*392 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT1

TEMPTATION FF1 vandálbiztos hulladékgyűjtő 70L-es belső fém rekesszel, zárható, önoltó,
1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 70 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
512*900*392 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATTJ3

TEMPTATION FFJ3 JUMBO vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő 3 állással, 2x55L és 1x108L
rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás,
a rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, extra nagy méretű, 2x55 + 1x108 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1182*897*532 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTJ2

TEMPTATION FFJ2 JUMBO vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő 2 állással, 2x100L rekesz,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás,
a rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, extra nagy méretű, 2x100 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
970*900*490 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTJ1

TEMPTATION FFJ1 JUMBO vandálbiztos hulladékgyűjtő 100L-es belső fém rekesszel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, extra nagy méretű, 100 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
550*905*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTJ1A

TEMPTATION FFJ1-PPE JUMBO vandálbiztos kuka egyszerhasználatos higiénés hulladéknak,
100L, zárható, önoltó, világoskék, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, világoskék, RAL 5012
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, extra nagy méretű, 100 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
550*905*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT4D

TEMPTATION FF4D kültéri vandálbiztos szelektív kuka fedéllel, 4 állás, 2x55L és 2x60L
rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, 2x55 + 2x60 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1182*1077*532 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATT3D

TEMPTATION FF3D kültéri vandálbiztos szelektív szemetes fedővel, 3 állás, 2x50L és 1x70L
rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 2x50 + 1x70 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
972*1037*492 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT2D

TEMPTATION FF2D kültéri vandálbiztos szelektív hulladékgyűjtő fedéllel, 2 állás, 2x50L
rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 2x50 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
710*981*392 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATT-ASH-2

TEMPTATION nagy méretű csikkgyűjtő, FF3 és FF4 szelektív szemetesek oldalára szerelhető,
a hamuzó kapacitás 2,5L, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, 2,5 liter
Rögzítés: A hulladékgyűjtő felső peremének lezárásával rögzül az oldalra függesztett hamuzó, a
fedél felnyitásával pedig leemelhetővé és kiüríthetővé válik a csikkező.
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
230*401*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTW4

TEMPTATION FFW4 vandálbiztos hulladékgyűjtő falsíkra felfekvő kialakítással, 2x55L és
2x65L fém rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó
a rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás,
a rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
140x140 mm, 2x55 + 2x65 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1190*900*526 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTW3

TEMPTATION FFW3 vandálbiztos hulladékgyűjtő falsíkra felfekvő kialakítással, 3x60L belső
fém rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, gázrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 3x60 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
979*900*486 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATTW2

TEMPTATION FFW2 vandálbiztos hulladékgyűjtő falsíkra felfekvő kialakítással, 2x50L belső
fém rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 2x50 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
719*900*386 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTW1

TEMPTATION FFW1 vandálbiztos hulladékgyűjtő falsíkra felfekvő kialakítással, 70L belső fém
rekesz, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 70 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
519*900*386 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTMS1

TEMPTATION METRO-S1 vandálbiztos álló hulladékgyűjtő 60L-es belső fém rekesszel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 60 liter
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
375*1000*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATTMW1

TEMPTATION METRO-W1 vandálbiztos fali hulladékgyűjtő 50L-es belső fém rekesszel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: a fedél könnyű felemelését és nyitva tartását a beépített gázrugó segíti, mely gázrugó a
rendszerkulcs negyedfordulatos eltekerésére automatikusan kinyílik, olajrugó
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: TEMPTATION szelektív hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete 140x140
mm, 50 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
375*800*480 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Skyline - prémium kültéri
szelektív kukák

GCPASL4BD

SKYLINE S400D-BH prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 4x100L zsáktartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
4x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1180*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPASL4LD

SKYLINE S400D-IL prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 4x100L fém rekeszekkel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
4x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1180*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL3BD

SKYLINE S300D-BH prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 3x100L zsáktartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
3x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
910*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL3LD

SKYLINE S300D-IL prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 3x100L fém rekeszekkel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
3x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
910*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL2BD

SKYLINE S200D-BH prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 2x100L zsáktartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
2x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
640*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL2LD

SKYLINE S200D-IL prémium kültéri szelektív szemetes fedővel 2x100L fém rekeszekkel,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
2x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
640*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL1BD

SKYLINE S100D-BH prémium kültéri szemetes fedővel 95L zsáktartóval, csepptálcával,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
95 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
370*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPASL1LD

SKYLINE S100D-IL prémium kültéri szemetes fedővel 95L fém rekesszel, zárható, önoltó,
1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az esővédő fedél
segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
95 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
370*1413*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL4B

SKYLINE S400-BH prémium szelektív hulladékgyűjtő 4x100L szemeteszsák tartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296
mm, 4x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1180*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL4L

SKYLINE S400-IL prémium szelektív hulladékgyűjtő 4x100L belső fém rekesszel, zárható,
önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296
mm, 4x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
1180*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL3B

SKYLINE S300-BH prémium szelektív hulladékgyűjtő 3x100L szemeteszsák tartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
3x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
910*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL3L

SKYLINE S300-IL prémium szelektív hulladékgyűjtő 3x100L belső fém rekesszel, zárható,
önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
3x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
910*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL2B

SKYLINE S200-BH prémium szelektív hulladékgyűjtő 2x100L szemeteszsák tartóval,
csepptálcával, zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
2x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
640*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPASL2L

SKYLINE S200-IL prémium szelektív hulladékgyűjtő 2x100L belső fém rekesszel, zárható,
önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
2x100 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
640*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL1B

SKYLINE S100-BH prémium hulladékgyűjtő 95L szemeteszsák tartóval, csepptálcával,
zárható, önoltó, 1,5mm r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
95 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
370*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL1L

SKYLINE S100-IL prémium hulladékgyűjtő 95L belső fém rekesszel, zárható, önoltó, 1,5mm
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással, hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, a hulladékbedobó nyílás mérete 167x296 mm,
95 liter
Rögzítés: álló, 4 rögzítési pont
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
370*1030*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL-ASH

Hamutartó a SKYLINE hulladékgyűjtők oldalára, csikkgyűjtő, hamuzó kapacitás 4,8L, 1,5mm
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák, 4,8 liter
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
540*400*80 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPASL-WHEELS

Rögzíthető görgők a SKYLINE hulladékgyűjtőkhöz, extra teherbírással, 4db / szett
Anyag: acél
Kialakítás: vandálbiztos, rögzíthető
Rendszer típusa: SKYLINE kültéri és szelektív kukák
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Capital - szemetesek városi
igényekre

GCPACP101

CAPITAL 60131 vandálbiztos kültéri függő, fali hulladékgyűjtő 50L fém rekesszel, fedeles,
csőre rögzíthető, 2mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 50
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, függesztett
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*775*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP102

CAPITAL 60231 vandálbiztos kültéri álló hulladékgyűjtő 50L fém rekesszel, fedeles, 2mm r.m.
acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 50
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*900*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP103

CAPITAL 60731 vandálbiztos kültéri álló hulladékgyűjtő 90L fém rekesszel, fedeles, 1,5-2mm
r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 90
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP104

CAPITAL 60832 vandálbiztos kültéri álló hulladékgyűjtő 120L szemeteszsák tartóval, fedeles,
1,5-2mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 120
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP105

CAPITAL 61131 vandálbiztos kültéri függő, fali szemetes infotáblával, 50L fém rekesz, fedél,
csőre rögzíthető, 2mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 50
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, függesztett
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*750*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPACP106

CAPITAL 61231 vandálbiztos kültéri álló hulladékgyűjtő infotáblával 50L fém rekesszel,
fedeles, 2mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 50
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*900*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP107

CAPITAL 71111 vandálbiztos kültéri függő/fali kuka infotáblával 50L fém rekesz, fedél, csőre
rögzíthető, 1,5-2mm acél, kék
Anyag: acél, szénacél, kék, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x150 mm, 50
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, függesztett
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
520*810*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP108

CAPITAL 71511 vandálbiztos kültéri álló szemetes infotáblával, 65L fém rekesszel, fedeles,
1,5-2mm acél, kék
Anyag: acél, szénacél, kék, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x150 mm, 65
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
520*960*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP109

CAPITAL 85111 vandálbiztos kültéri függő/fali szemetes 60L fém rekesz, fedeles, csőre
rögzíthető, 1,5-2mm acél, DB 702 sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, sötétszürke, DB 702
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 60
liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, függesztett
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*875*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP110

CAPITAL 85211 vandálbiztos kültéri álló szemetes 60L fém rekesszel, fedeles, 1,5-2mm acél,
DB 702 sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, sötétszürke, DB 702
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 60
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*900*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPACP111

CAPITAL 85511 vandálbiztos kültéri álló szemetes 90L fém rekesszel, fedeles, 1,5-2mm acél,
DB 702 sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, sötétszürke, DB 702
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 90
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACP112

CAPITAL 85612 vandálbiztos kültéri álló hulladékgyűjtő 120L szemeteszsák tartóval, fedeles,
1,5-2mm acél, DB 702 sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, sötétszürke, DB 702
Anyag vastagsága: 1,5-2 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete 260x120 mm, 120
liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Kendo - graffiti biztos
hulladékgyűjtők

GCPAKD101

KENDO 65111 extra vandálbiztos kültéri függő/fali kuka 60L fém rekesz, fedeles, csőre
rögzíthető, 2-4mm acél, graffitiálló, sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, anti-graffiti speciális védőbevonat, mely felületkezelés megkönnyíti a graffiti
eltávolítását, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében, DB
702
Anyag vastagsága: 2-4 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
260x120 mm, 60 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, függesztett
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*875*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPAKD102

KENDO 65211 extra vandálbiztos kültéri álló kuka 60L fém rekesz, fedeles, 2-4mm acél,
graffitiálló felületkezelés, sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, anti-graffiti speciális védőbevonat, mely felületkezelés megkönnyíti a graffiti
eltávolítását, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében, DB
702
Anyag vastagsága: 2-4 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
260x120 mm, 60 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*900*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPAKD103

KENDO 65511 extra vandálbiztos kültéri álló kuka 90L fém rekesz, fedeles, 2-4mm acél,
graffitiálló felületkezelés, sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, anti-graffiti speciális védőbevonat, mely felületkezelés megkönnyíti a graffiti
eltávolítását, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében, DB
702
Anyag vastagsága: 2-4 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
260x120 mm, 90 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPAKD104

KENDO 65612 extra vandálbiztos kültéri álló kuka 120L szemeteszsák tartóval, fedeles, 2-
4mm acél, graffitiálló felület, sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, anti-graffiti speciális védőbevonat, mely felületkezelés megkönnyíti a graffiti
eltávolítását, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében, DB
702
Anyag vastagsága: 2-4 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
260x120 mm, 120 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPAKD105

KENDO 65511-8 extra vandálbiztos kültéri álló kuka 85L fém rekesz, 5L hamuzó, fedeles, 2-
4mm acél, graffitiálló felület, sötétszürke
Anyag: acél, szénacél, anti-graffiti speciális védőbevonat, mely felületkezelés megkönnyíti a graffiti
eltávolítását, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár ellenében, DB
702
Anyag vastagsága: 2-4 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, a hulladékbedobó nyílás mérete
260x120 mm, 85 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
470*970*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACK-ASH-7

Hamuzó alsó kihúzható tálcával Asher-7 a CAPITAL / KENDO kültéri kukákhoz, középső
elhelyezés, szemből nyitható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, 1
liter
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPACK-ASH-8

Hamuzó 5L belső rekesszel Asher-8 a 90L és 120L űrtartalmú CAPITAL / KENDO kültéri
kukákhoz, szélső elhelyezés
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők, 5
liter
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPACK-DOG

Ajtóba integrált kutyaürülék zacskóadagoló a 60L, 90L és 120L űrtartalmú CAPITAL / KENDO
kültéri kukákhoz
Anyag: acél, szénacél, sötétszürke, megrendeléskor igény szerint választható RAL szín felár
ellenében
Anyag vastagsága: 2 mm
Kialakítás: vandálbiztos
Rendszer típusa: CAPITAL városi szemetesek, KENDO extra vandálbiztos városi hulladékgyűjtők
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Office - irodaházak köztéri
szemetesei

GCPS3

Szelektív álló hulladékgyűjtő 2x30L és 1x60L rekesszel, H=830mm, alumínium,
ujjlenyomatmentes
Anyag: alumínium, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: fedő nélkül, könnyen tisztítható, belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 x 30 + 1 x 60 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
508*830*508 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
408 440 Ft / db

GCPS2

Szelektív álló hulladékgyűjtő 2x60L rekesszel, H=830mm, alumínium, ujjlenyomatmentes
Anyag: alumínium, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: fedő nélkül, könnyen tisztítható, belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 x 60 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
508*830*508 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
387 450 Ft / db

GCPSX1

Szelektív hulladékgyűjtő 3 rekesszel, 150 liter, r.m. acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: felülről zárt, hulladékbedobó nyílással
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 150 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
865*470*470 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
374 740 Ft / db

GCPS001

Pedálos szelektív hulladékgyűjtő 3x15L, Soft Close fedél, r.m. acél, selyem,
ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Működtetés: pedálos
Kialakítás: lecsapódásmentes, lekerekített, slim design, kivehető belső tartállyal
Rendszer típusa: 3x15 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
605*508*321 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
85 600 Ft / db



Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Standascher - álló hamutartós
szemetesek

GCP1AG

Szabadon álló hamuzó állomás, 6L fém tartály, zárható, alumínium / r.m. acél, ezüst Uni-Koat
időjárásálló borítás
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, gyöngyház ezüst
Működtetés: hozzáférés felülről a perforált hamuzó fedél leemelésével
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 6 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
407*1087*407 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
222 460 Ft / db

GCP1AN

Szabadon álló hamuzó állomás, 6L fém tartály, zárható, alumínium / r.m. acél, fekete Uni-Koat
időjárásálló borítás
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Működtetés: hozzáférés felülről a perforált hamuzó fedél leemelésével
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 6 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
407*1087*407 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
222 460 Ft / db

GCPATD11

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 8L sík perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, henger
forma, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1015*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATD11-DB

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, DB
henger forma, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1015*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATD11-DB-2

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, DB-2020
szögletes forma, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, vandálbiztos, lekerekített,
biztonságos kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1200*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATDA11

Álló infotáblás kültéri hamuzó 8L sík perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, henger forma,
r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATDA11-DB

Álló infotáblás kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, DB henger
forma, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATDA11-DB-2

Álló infotáblás kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, esővédő fedéllel, DB-2020
szögletes forma, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, vandálbiztos, lekerekített,
biztonságos kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 8 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATKD11

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 3L sík perforált hamutartóval, 40L hulladékgyűjtő
zsáktartóval, fedeles, hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 3/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1038*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATKD11-DB

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, 40L hulladékgyűjtő
zsáktartóval, fedeles, DB hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos
kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós
zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 8/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1108*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATKD11-DB-2

Álló vandálbiztos kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, 40L szemteszsák tartóval,
fedeles, DB-2020 szögletes, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, vandálbiztos, lekerekített,
biztonságos kialakítás, az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 8/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1200*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATKDA11

Álló infotáblás kültéri hamuzó 3L sík perforált hamutartóval, 40L hulladékgyűjtő zsáktartóval,
fedeles, hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 3/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATKDA11-DB

Álló infotáblás kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, 40L hulladékgyűjtő
zsáktartóval, fedeles, DB hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, henger forma, rendszerkulccsal zárható, lekerekített, biztonságos kialakítás, az
esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 8/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*325 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATKDA11-DB-2

Álló infotáblás kültéri hamuzó 8L öblös perforált hamutartóval, 40L szemeteszsák tartóval,
fedeles, DB-2020 szögletes, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: hozzáférés az elölről nyitható ajtón keresztül
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, szögletes forma, lekerekített, biztonságos kialakítás,
az esővédő fedél segít elvezetni az esővizet a hulladéktároló tartályától, a rugós zárszerkezet az ajtó
csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen hozzáférést, süllyesztett
zárszerkezet
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 8/40 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 6 mm
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
551*1957*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPATK11

Szabadon álló hamuzó fedél nélkül 3L sík perforált hamutartóval, 30L hulladékgyűjtő
zsáktartóval, hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés felülről a perforált hamuzó fedél leemelésével
Kialakítás: henger forma, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
250x140 mm, 3/30 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
390*720*295 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!



GCPATKW11

Falsík mentén álló hamuzó fedél nélkül 3L sík perforált hamutartóval, 30L hulladékgyűjtő
zsáktartóval, hengeres, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés felülről a perforált hamuzó fedél leemelésével
Kialakítás: henger forma, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, a hulladékbedobó nyílás mérete
220x135 mm, 3/30 liter
Rögzítés: álló
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
330*720*262 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GCPAAC3

Szabadon álló hamuzó fedél nélkül 1,5L sík perforált hamuzóval, öblös hamutartó, rugós zár,
hatszögletű, 1,25mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,25 mm
Működtetés: hozzáférés felülről a perforált hamuzó fedél leemelésével
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, fedő nélkül, lekerekített, biztonságos kialakítás, a
rugós zárszerkezet az ajtó csukódásakor automatikusan visszazár, megelőzve így a illetéktelen
hozzáférést, süllyesztett zárszerkezet, hatszögletű forma
Rendszer típusa: Standascher - álló hamutartós szemetesek, 1,5 liter
Rögzítés: álló, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés
Szabvány: TÜV tanúsított
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Németország - Gyártó: AUWEKO

Méretek:
350*800*330 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

Vandálbiztos köztéri és szelektív kukák - Special - köztéri kukák egyedi
igényekre

GCPSO001

Kültéri szelektív hulladékgyűjtő, acél, szürke, 2 db 39 literes tartállyal, hamuzóval,
elemgyűjtővel, tetővel
Anyag: acél, szénacél, szürke
Működtetés: hamutartóval ellátott
Rendszer típusa: 2x39 liter
Rögzítés: álló, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
1030*420*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
399 990 Ft / db

Hulladékgyűjtők - Nagyméretű hulladékgyűjtők

GCP32XS

Vandálbiztos extra nagy méretű 130L álló hulladékgyűjtő, H=860mm, zárható, AISI430 r.m.
acél, ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, fedő nélkül, könnyen tisztítható, belső műanyag tartállyal,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 130 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
520*860*515 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
378 740 Ft / db

GCP31S

Vandálbiztos extra nagy méretű 100L álló hulladékgyűjtő, H=860mm, alumínium,
ujjlenyomatmentes
Anyag: alumínium, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: fedő nélkül, könnyen tisztítható, belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 100 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
508*830*508 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
371 150 Ft / db



GCP30S

Vandálbiztos nagy méretű 50L álló hulladékgyűjtő, H=775mm, alumínium, ujjlenyomatmentes
Anyag: alumínium, selyem matt, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: fedő nélkül, könnyen tisztítható, belső műanyag tartállyal, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 50 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
380*775*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
223 970 Ft / db

GCP13

Billenőfedeles hulladékgyűjtő, 60 liter, álló, 720 mm magas, rozsdamentes acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: billenőfedeles
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 60 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
310*720*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
99 990 Ft / db

GCP14

Billenőfedeles hulladékgyűjtő, 90 liter, álló, 1000 mm magas, rozsdamentes acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: billenőfedeles
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 90 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
310*1000*310 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
122 160 Ft / db

Hulladékgyűjtők - Fali és intim hulladékgyűjtők

DEL510463S

DELABIE fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 38 literes, 1 mm vastag r.m.
acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 38 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
410*190*610 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 850 Ft / db

DEL510463P

DELABIE fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 38 literes, 1 mm vastag r.m.
acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 38 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
410*185*610 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 850 Ft / db

DEL510461S

DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 25 literes, 1 mm
vastag r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 25 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
385*185*490 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 010 Ft / db



DEL510461P

DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő, fedő nélküli, robusztus kialakítás, 25 literes, 1 mm
vastag r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 25 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
385*185*490 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 010 Ft / db

DEL6617

DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő fedővel 16L, zárható, szemeteszsák rögzítés, 1mm
r.m. acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 16 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
285*150*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 600 Ft / db

DEL6611

DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő fedővel 16L, zárható, szemeteszsák rögzítés, 1mm
r.m. acél fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 16 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
285*150*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
128 300 Ft / db

DEL6612

DELABIE vandálbiztos fali hulladékgyűjtő fedővel 16L, zárható, szemeteszsák rögzítés, 1mm
acél fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: fedővel, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 16 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
285*150*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
124 410 Ft / db

DEL462

DELABIE fali fedeles hulladékgyűjtő, 13 liter, 1 mm vastag r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: falra szerelhető, fedővel, szögletes forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 13 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
295*165*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 650 Ft / db

DEL460

DELABIE fali hulladékgyűjtő fedő nélkül, 13 liter, 1 mm vastag r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: falra szerelhető, szögletes forma, fedő nélkül, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus
Rendszer típusa: 13 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
295*165*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 580 Ft / db



DEL465S

DELABIE fali fedeles intim hulladékgyűjtő, SLIM kialakítás, 4,5L, 1mm r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: falra szerelhető, fedővel, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Rendszer típusa: 4,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*310*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
74 480 Ft / db

DEL465

DELABIE fali fedeles intim hulladékgyűjtő, SLIM kialakítás, 4,5L, 1mm r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: falra szerelhető, fedővel, szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Rendszer típusa: 4,5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*115*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
74 480 Ft / db

GCP10B

Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: falra szerelhető, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 23 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
356*432*152 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 500 Ft / db

GCP10N

Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: falra szerelhető, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 23 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
356*432*152 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 990 Ft / db

GCP10S

Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: falra szerelhető, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 23 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
354*434*153 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 500 Ft / db

GCP10S-FP

Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, matt, Silk Touch
ujjlenyomatmentes felülettel
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 23 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
354*434*153 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 990 Ft / db



GCP10C

Fali fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter, rozsdamentes acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: falra szerelhető, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rendszer típusa: 23 liter
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
435*358*155 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 990 Ft / db

GCP20N

Fali fedő nélküli vandálbiztos hulladékgyűjtő, nagy kapacitású, 45 liter, lekerekített élekkel,
acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Anyag vastagsága: 0.7 mm
Kialakítás: falra szerelhető, fedő nélkül
Rendszer típusa: 45 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
381*508*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
66 820 Ft / db

GCP20S

Fali fedő nélküli vandálbiztos hulladékgyűjtő, nagy kapacitású, 45 liter, lekerekített élekkel,
AISI304 rozsdamentes acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.7 mm
Kialakítás: falra szerelhető, fedő nélkül
Rendszer típusa: 45 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
381*508*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 970 Ft / db

GCPHB

Fali fedeles intim hulladékgyűjtő, alulról üríthető, zárható, 5L acél fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos
Rendszer típusa: 5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
230*290*104 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 000 Ft / db

GCPHN

Fali fedeles intim hulladékgyűjtő, alulról üríthető, zárható, 5L acél fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos
Rendszer típusa: 5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
230*290*104 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 410 Ft / db

GCPH

Fali fedeles intim hulladékgyűjtő, alulról üríthető, zárható, 5L r.m. acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos
Rendszer típusa: 5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
230*290*104 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 810 Ft / db



GCPH-FP

Fali fedeles intim hulladékgyűjtő, alulról üríthető, zárható, 5L r.m. acél Silk Touch
ujjlenyomatmentes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos
Rendszer típusa: 5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
230*290*104 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 000 Ft / db

GCPHC

Fali fedeles intim hulladékgyűjtő, alulról üríthető, zárható, 5L r.m. acél fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható, vandálbiztos
Rendszer típusa: 5 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
235*285*108 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 210 Ft / db

Hulladékgyűjtők - Nyomófedeles és álló szemetesek

BR402623

Brabantia Push Bin nyomófedeles hulladékgyűjtő, XXL méret 60L, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Működtetés: nyomófedeles, magától visszazáródó
Kialakítás: belső tartály nélküli kialakítás
Rendszer típusa: extra nagy méretű, 60 liter
Rögzítés: szabadon álló
Szabvány: C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade;
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Belgium - Gyártó: Brabantia

Méretek:
400*810*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
66 990 Ft / db

BR484520

Brabantia Push Bin nyomófedeles hulladékgyűjtő, XXL méret 60L, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: nyomófedeles, magától visszazáródó
Kialakítás: belső tartály nélküli kialakítás
Rendszer típusa: extra nagy méretű, 60 liter
Rögzítés: szabadon álló
Szabvány: C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade;
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Belgium - Gyártó: Brabantia

Méretek:
400*810*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
66 990 Ft / db

GCP280

Nyomófedeles hulladékgyűjtő, 40 liter, galvanizált acél belső fém tartállyal, alsó perem körüli
stabilizáló gumigyűrűvel, fehér, PUSHCAN
Anyag: galvanizált acél, szénacél, fehér
Működtetés: nyomófedeles, magától visszazáródó
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 40 liter

Méretek:
340*740*340 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 400 Ft / db

GCP1

Hamutartós hulladékgyűjtő, 12 liter, acél, fekete
Anyag: acél, fekete
Működtetés: hamutartóval ellátott
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 12 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
610*250*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 230 Ft / db



GCP1S

Hamutartós hulladékgyűjtő, 30 liter, álló, rozsdamentes acél, selyem matt borítás
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 201, AISI 430, selyem matt
Működtetés: hamutartóval ellátott
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
250*610*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 580 Ft / db

GCP1C

Hamutartós hulladékgyűjtő, 12 liter, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: hamutartóval ellátott
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: 12 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 410 Ft / db

GCP16N

Fedél nélküli szemetes, 9 liter, fekete műbőr bevonatú acél, krómozott leemelhető karimával
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: álló, fedő nélkül, levehető szemeteszsák rögzítő gyűrűvel
Rendszer típusa: 9 liter
Rögzítés: álló
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
220*270*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 460 Ft / db

GCP16S

Fedél nélküli hulladékgyűjtő, 9 liter, r.m. acél, matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Kialakítás: álló, fedő nélkül
Rendszer típusa: 9 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
290*200*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 000 Ft / db

GCP16C

Fedél nélküli hulladékgyűjtő, 9 liter, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Kialakítás: álló, fedő nélkül
Rendszer típusa: 9 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 000 Ft / db

GCP17S-KIT

Fali tépőzáras tartókonzol GCP17 30 literes fedél nélküli kerek hulladékgyűjtőhöz,
szinterezett acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Rendszer típusa: 30/50 liter
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 560 Ft / db



GCP17N

Fedél nélküli kerek hulladékgyűjtő, 30 liter, szinterezett acél, fekete
Anyag: acél, szénacél, fekete
Kialakítás: álló, fedő nélkül
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
335*470*335 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 690 Ft / db

GCP17A

Fedél nélküli kerek hulladékgyűjtő, 30 liter, szinterezett acél, szürke
Anyag: acél, szénacél, szürke
Kialakítás: álló, fedő nélkül
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
335*470*335 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 690 Ft / db

GCP17S

Fedél nélküli kerek hulladékgyűjtő, 30 liter, szinterezett acél, ezüst
Anyag: acél, szénacél, ezüst
Kialakítás: álló, fedő nélkül
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
335*470*335 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 360 Ft / db

GCP17S-SE

Kerek hulladékgyűjtő, 30 liter, szinterezett acél, selyem, önoltó fedéllel
Anyag: acél, szénacél, ezüst
Kialakítás: álló, fedővel
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
335*470*335 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 960 Ft / db

GCPCS

Mosdópultba süllyeszthető hulladékledobó nyílás, hengeres, felső peremmel, 150 mm
átmérő, 120 mm magasság, rozsdamentes acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 610 Ft / db

GCPCC

Mosdópultba süllyeszthető hulladékledobó nyílás, hengeres, felső peremmel, 150 mm
átmérő, 120 mm magasság, rozsdamentes acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Rögzítés: mosdópultba süllyesztett
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 850 Ft / db



Hulladékgyűjtők - Pedálos hulladékgyűjtők

BR304408

Brabantia NewIcon pedálos hulladékgyűjtő szagmentesen záródó Soft-Close fedél, műanyag
tartály, 3L, acél, aranyfényű
Anyag: acél, szénacél, aranyfényű
Működtetés: pedálos, W=60 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes, szagmentesen záródó
fedél
Rendszer típusa: NewIcon pedálos hulladékgyűjtők, 3 liter
Rögzítés: szabadon álló
Szabvány: C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade; - C2C - Cradle to Cradle Tanúsítvány&trade;
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Belgium - Gyártó: Brabantia

Méretek:
168*264*235 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 530 Ft / db

GCP2B-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 3L, r.m. acél, matt
fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, exkluzív matt fehér
Működtetés: pedálos, W=70 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
170*240*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 990 Ft / db

GCP2S-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 3L, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos, W=70 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
170*240*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 990 Ft / db

GCP2C-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 3L, r.m. acél,
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos, W=70 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
170*240*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 990 Ft / db

GCP2N-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 3L, r.m. acél, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos, W=70 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
170*240*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 990 Ft / db

GCP3B-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 5L, r.m. acél, matt
fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, exkluzív matt fehér
Működtetés: pedálos, W=61 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
205*265*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 990 Ft / db



GCP3S-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 5L, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos, W=61 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
205*265*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 990 Ft / db

GCP3C-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 5L, r.m. acél,
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos, W=61 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
205*265*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 990 Ft / db

GCP3N-SC

Prémium pedálos hulladékgyűjtő Soft-Close lecsapódásgátló fedéllel, kerek 5L, r.m. acél, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos, W=61 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, lecsapódásmentes
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
205*265*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 990 Ft / db

GCP2B

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 3L, acél, matt fehér
Anyag: acél, exkluzív matt fehér
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 3 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
180*240*272 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 990 Ft / db

GCP2S

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 3L, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
169*250*169 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 990 Ft / db

GCP2C

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 3L, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 3 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
169*250*169 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 990 Ft / db



GCP2N

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 3L, acél, matt fekete
Anyag: acél, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 3 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
180*240*272 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 990 Ft / db

GCP3B

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 5L, acél, fehér
Anyag: acél, fehér
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 5 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
200*276*258 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db

GCP3S

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 5L, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
200*276*258 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db

GCP3C

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 5L, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 5 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
200*276*258 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db

GCP3N

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 5L, acél, matt fekete
Anyag: acél, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 5 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
180*290*272 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db

GCP4B

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 12L, acél, fehér
Anyag: acél, fehér
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 12 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
250*375*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 990 Ft / db



GCP4S

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 12L, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 12 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
250*375*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 990 Ft / db

GCP4C

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 12L, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 12 liter
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
250*375*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 990 Ft / db

GCP4N

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 12L, acél, matt fekete
Anyag: acél, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 12 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
220*360*312 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 990 Ft / db

GCP6B

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 30L, acél, matt fehér
Anyag: acél, exkluzív matt fehér
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
315*444*425 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 990 Ft / db

GCP6S

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 30L, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
293*620*360 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 990 Ft / db

GCP6C

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 30L, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
293*620*320 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 990 Ft / db



GCP6N

Pedálos hulladékgyűjtő kerek 30L, acél, matt fekete
Anyag: acél, exkluzív matt fekete
Működtetés: pedálos
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral
Rendszer típusa: 30 liter
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
315*444*425 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 990 Ft / db

Közösségi felszerelések
Közösségi felszerelések - Lehajtható pelenkázó asztalok

BMWH

Lehajtható pelenkázó, fali vízszintes BABYMINDER, fehér
Anyag: Microtexture, L.D.P.E, fehér
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, könnyen tisztítható, nagy felületű,
lehajtható / felhajtható, lekerekített, biztonságos kialakítás, 87°-ig nyitható, enyhén a falnak dől,
ergonomikus
Rendszer típusa: BABYMINDER fali babapelenkázó
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN12221-1:2008,EN12221-2:2008 Biztonsági követelmények - teszt eljárások, CEN
TR13387:2004 (teszt eljárások), FD 91-1292-21/12/1991 Gyermekápolási eszközök biztonsága,
EN1729-2 (2006),EN15372 (2008) Kiegészítő feltételek, EN71-3 Felhasznált anyagok
megfelelősége
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
510*872*102 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
109 960 Ft / db

BMWV

Lehajtható pelenkázó, fali függőleges BABYMINDER, fehér
Anyag: Microtexture, L.D.P.E, fehér
Kialakítás: függőleges, függőleges lecsapódást gátló légteleszkóp, könnyen tisztítható, nagy felületű,
lehajtható / felhajtható, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: BABYMINDER fali babapelenkázó
Szabvány: CE, EN12221-1:2008,EN12221-2:2008 Biztonsági követelmények - teszt eljárások, CEN
TR13387:2004 (teszt eljárások), FD 91-1292-21/12/1991 Gyermekápolási eszközök biztonsága,
EN1729-2 (2006),EN15372 (2008) Kiegészítő feltételek, EN71-3 Felhasznált anyagok
megfelelősége
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
899*559*117 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
134 960 Ft / db

GCBCTH

Fali lehajtható babapelenkázó vízszintes, szögletes, HDPE műanyag, fehér
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, fehér
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, könnyen tisztítható, lekerekített, biztonságos kialakítás, rozsdamentes acél
zsanérokkal, 87°-ig nyitható, enyhén a falnak dől, ergonomikus
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, max. 113 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
457*876*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
136 930 Ft / db

DEL510700

DELABIE fali lehajtható pelenkázó, horizontális, HDPE platinaszürke
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, szürke
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, könnyen tisztítható, nagy felületű,
lehajtható / felhajtható, lekerekített, biztonságos kialakítás, 87°-ig nyitható, enyhén a falnak dől,
ergonomikus
Rendszer típusa: a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-
os tömegéig használható
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN12221-1:2008,EN12221-2:2008 Biztonsági követelmények - teszt eljárások, CEN
TR13387:2004 (teszt eljárások), FD 91-1292-21/12/1991 Gyermekápolási eszközök biztonsága,
EN1729-2 (2006),EN15372 (2008) Kiegészítő feltételek, EN71-3 Felhasznált anyagok
megfelelősége
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
855*585*107 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
202 400 Ft / db



GCBCTFLXSH

Fali lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél előlappal, HDPE belsővel, vízszintes, selyem
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, keret
nélküli, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, lehajtható / felhajtható,
rozsdamentes acél zsanérokkal
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
881*397*431 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
324 960 Ft / db

GCBCTFMXSH

Fali lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél kerettel, HDPE belsővel, vízszintes, selyem
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus,
selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, lehajtható / felhajtható,
rozsdamentes acél zsanérokkal
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
965*552*436 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
793 940 Ft / db

GCBCTFMXIH

Beépített lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél kerettel, HDPE belsővel, vízszintes,
selyem
Anyag: HDPE - nagy keménységű műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus,
selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, lehajtható / felhajtható,
rozsdamentes acél zsanérokkal
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: beépített
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
965*552*333 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
793 690 Ft / db

GCBCTXSH

Vandálbiztos fali lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél testtel, ABS belsővel, vízszintes,
selyem
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, könnyen tisztítható,
lehajtható / felhajtható, higiénikus
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
845*543*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 098 180 Ft / db



GCBCTXIH

Vandálbiztos beépített lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél testtel, ABS belsővel,
vízszintes, selyem
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, vízszintes lecsapódást gátló légteleszkóp, könnyen tisztítható,
lehajtható / felhajtható, higiénikus
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: beépített
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról,
CPSIA törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 -
Biztonsági követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
845*543*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
868 330 Ft / db

GCBCTXSV

Vandálbiztos fali lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél testtel, ABS belsővel, függőleges,
selyem
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: függőleges, függőleges lecsapódást gátló légteleszkóp, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
lehajtható / felhajtható, higiénikus
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról, CPSIA
törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 - Biztonsági
követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
527*848*860 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 098 180 Ft / db

GCBCTXIV

Vandálbiztos beépített lehajtható pelenkázó rozsdamentes acél testtel, ABS belsővel,
függőleges, selyem
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: gázrugó
Kialakítás: függőleges, függőleges lecsapódást gátló légteleszkóp, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
lehajtható / felhajtható, higiénikus
Rendszer típusa: a babapelenkázó maximális terhelhetősége átmeneti erőhatás esetén
értelmezendő (pl. hirtelen ránehezedés, támaszkodás, ráülés, nem rendeltetésszerű használat,
vandalizmus), a lehajtható pelenkázó rendeltetésszerűen a baba 12 hónapos koráig, vagy 11 kg-os
tömegéig használható, 113 kg
Rögzítés: beépített
Szabvány: ASTM F2285-04 - Közösségi mosdókban használt babapelenkázók biztonságáról, CPSIA
törvény - a felhasználói termékek biztonságos kialakításáról szóló törvény - a termék
ólomtartalmának szabályozása a gyermekek védelmében, EN12221-1, 2:2008+A1:2013 - Biztonsági
követelmények - teszt eljárások
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
527*848*771 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
868 330 Ft / db

GCACTXSH

Fali lehajtható felnőtt öltöztető asztal, r.m. acél priccs ABS belsővel, L=1574mm, 181kg
teherbírás
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: gázrugó, 2 db
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, könnyen tisztítható, lehajtható / felhajtható, ergonomikus
Rendszer típusa: 181 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1632*588*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 930 740 Ft / db

GCACTXIH

Beépített lehajtható felnőtt öltöztető asztal, r.m. acél priccs ABS belsővel, L=1574mm, 181kg
teherbírás
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: gázrugó, 2 db
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, könnyen tisztítható, lehajtható / felhajtható, ergonomikus
Rendszer típusa: 181 kg
Rögzítés: beépített
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1632*588*454 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 930 740 Ft / db



GCBIS

Biztonsági gyermek ülés, szék, állítható övvel
Anyag: PE műanyag, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia Méretek:

527*334*297 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 960 Ft / db

Közösségi felszerelések - WC-kefék

GCHI13B

Falra szerelhető fém WC-kefe tartó, műanyag kefe és tartály, fényes nyél, lopásbiztos
rögzítésű AISI304 r.m. acél ház, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 0,4 mm
Kialakítás: belső műanyag tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 2 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
103*390*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 360 Ft / db

GCHI13N

Falra szerelhető fém WC-kefe tartó, műanyag kefe és tartály, fényes nyél, lopásbiztos
rögzítésű AISI304 r.m. acél ház, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Anyag vastagsága: 1 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 0,4 mm
Kialakítás: belső műanyag tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 2 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
103*390*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 050 Ft / db

GCHI13S

Falra szerelhető fém WC-kefe tartó, műanyag kefe és tartály, fényes nyél, lopásbiztos
rögzítésű AISI304 r.m. acél ház, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 0,4 mm
Kialakítás: belső műanyag tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 2 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
103*390*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 970 Ft / db

GCHI13

Falra szerelhető fém WC-kefe tartó, műanyag kefe és tartály, fényes nyél, lopásbiztos
rögzítésű AISI304 r.m. acél ház, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget., 0,4 mm
Kialakítás: belső műanyag tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, konzolos, 2 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
103*390*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 360 Ft / db



DEL510051S

DELABIE fali WC-kefe hosszú nyéllel, fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*580*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 330 Ft / db

DEL510051P

DELABIE fali WC-kefe hosszú nyéllel, fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél,
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*580*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 330 Ft / db

DEL510051W

DELABIE fali WC-kefe hosszú nyéllel, fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél,
fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*580*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 330 Ft / db

DEL510051MW

DELABIE Be-Line fali WC-kefe hosszú nyéllel, fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304
r.m. acél, matt fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*580*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 330 Ft / db

DEL510051C

DELABIE Be-Line fali WC-kefe hosszú nyéllel, fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304
r.m. acél, antracit
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, metalizált antracit
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*580*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 330 Ft / db



DEL4051S

DELABIE fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 090 Ft / db

DEL4051P

DELABIE fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel
rendelkezik, mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét,
megakadályozza a visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC
környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 090 Ft / db

DEL4051EW

DELABIE fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 090 Ft / db

DEL4051BK

DELABIE fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 760 Ft / db

DEL4051MW

DELABIE Be-Line fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, matt
fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 090 Ft / db



DEL4051C

DELABIE Be-Line fali WC-kefe fedővel, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, antracit
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, metalizált antracit
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus, kivehető belső tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik,
mely összegyűjti a WC-keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a
visszafröccsenést, így könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, CLIP leemelésbiztos rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a
terméket, mely pontos illesztés esetén bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni,
vagy leemelni a termék burkolatát., konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*410*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 090 Ft / db

DEL4048S

DELABIE fali WC-kefe alacsony házzal, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, kivehető belső
tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik, mely összegyűjti a WC-
keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a visszafröccsenést, így
könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, CLIP leemelésbiztos
rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a terméket, mely pontos illesztés esetén
bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni, vagy leemelni a termék burkolatát.,
konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*330*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 280 Ft / db

DEL4048P

DELABIE fali WC-kefe alacsony házzal, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, kivehető belső
tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik, mely összegyűjti a WC-
keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a visszafröccsenést, így
könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, CLIP leemelésbiztos
rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a terméket, mely pontos illesztés esetén
bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni, vagy leemelni a termék burkolatát.,
konzolos
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*330*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 280 Ft / db

DEL4048EW

DELABIE fali WC-kefe alacsony házzal, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, kivehető belső
tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik, mely összegyűjti a WC-
keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a visszafröccsenést, így
könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, CLIP leemelésbiztos
rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a terméket, mely pontos illesztés esetén
bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni, vagy leemelni a termék burkolatát.,
konzolos
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia, 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási
hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem
érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*330*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 280 Ft / db

DEL4048MW

DELABIE Be-Line fali WC-kefe alacsony házzal, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél,
matt fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, kivehető belső
tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik, mely összegyűjti a WC-
keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a visszafröccsenést, így
könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, CLIP leemelésbiztos
rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a terméket, mely pontos illesztés esetén
bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni, vagy leemelni a termék burkolatát.,
konzolos
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia, 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási
hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem
érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*330*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 280 Ft / db



DEL4048C

DELABIE Be-Line fali WC-kefe alacsony házzal, biztonsági rögzítéssel, 1mm AISI304 r.m. acél,
antracit
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, metalizált antracit
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, fedő nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, kivehető belső
tartállyal, kivehető, belső műanyag tartálya cseppgyűjtővel rendelkezik, mely összegyűjti a WC-
keféről lefolyó vizet, így szárazon tartja a WC-kefe fejét, megakadályozza a visszafröccsenést, így
könnyen tisztítható és tisztán tartható a termék és a WC környezete
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés, CLIP leemelésbiztos
rögzítéssel - a fali rögzítőkonzolra felülről kell rácsúsztatni a terméket, mely pontos illesztés esetén
bepattan a helyére és stabilan tart, nem engedi lecsúszni, vagy leemelni a termék burkolatát.,
konzolos
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia, 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási
hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem
érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*330*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 280 Ft / db

DEL4051N

DELABIE akadálymentes fali WC-kefe hosszú szárral, nagy szilárdságú nylon-ból, kivehető
belső tartállyal, lopásbiztos rögzítéssel, fehér
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér
Kialakítás: kivehető belső tartállyal, kerek, belső kivehető műanyag kosárral, vandálbiztos, könnyen
tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Külső átmérő: 133 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
133*133*515 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 610 Ft / db

B01016SN

Fali WC-kefe tartóval, fedővel, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, selyem matt
Kialakítás: kivehető belső tartállyal
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
95*267*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 990 Ft / db

GCHI40S

Falra szerelhető WC-kefe tartó, r.m. acél, selyem, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: kivehető belső tartállyal
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
110*420*117 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 360 Ft / db

GCHI40B

Falra szerelhető WC-kefe tartó, r.m. acél, fehér, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Kialakítás: kivehető belső tartállyal
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
110*420*117 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 370 Ft / db

GCHI40N

Falra szerelhető WC-kefe tartó, r.m. acél, fekete, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Kialakítás: kivehető belső tartállyal
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
110*420*117 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 370 Ft / db



B71429CH

Fali WC-kefe, r.m. acél, fényes
közületi WC kefe
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 430, fényes
Kialakítás: kivehető belső tartállyal
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország

Méretek:
95*267*110 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 990 Ft / db

Közösségi felszerelések - Tükrök

UV600400

Üveg tükör, csiszolt szélű, 600x400mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Rendszer típusa: Green Clean vandálbiztos tükörlapok elektro-polírozott rozsdamentes acél
lemezből
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*400*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 960 Ft / db

UV600600

Üveg tükör, csiszolt szélű, 600x500mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*600*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 240 Ft / db

UV600800

Üveg tükör, csiszolt szélű, 600x800mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*800*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 520 Ft / db

UV600900

Üveg tükör, csiszolt szélű, 600x900mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*900*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 160 Ft / db

UV6001000

Üveg tükör, csiszolt szélű, 600x1000mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*1000*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
31 800 Ft / db

UV1200800

Üveg tükör, csiszolt szélű, 1200x800mm, 4mm vastag
Anyag: tükör, keret nélküli
Kialakítás: csiszolt szélű
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*800*4 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 840 Ft / db



UVR

DELABIE tükörrögzítő szett 2db fix, 2db rugós rögzítőelem, r.m. acél, max. 6mm / 8kg
Anyag: rozsdamentes acél, műanyag rögzítőkkel, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: max. 6 mm
Teljesítmény: 8 kg / szett
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4x1 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*15*120 mm

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
2 720 Ft / szett

DEL578

DELABIE fix tükörrögzítő elem 1db, kerek, sárgaréz, krómozott fényes, max. 5mm / 4kg
Anyag: sárgaréz, fényes
Anyag vastagsága: max. 5 mm
Teljesítmény: 4 kg / db
Kialakítás: kerek forma, D=20mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 1 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
20*20*13 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 370 Ft / db

Közösségi felszerelések - Piktogramok

DEL510151S

DELABIE Női WC piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből, öntapadós hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 130 Ft / db

DEL510152S

DELABIE Férfi WC piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből, öntapadós
hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 130 Ft / db

DEL510153S

DELABIE Akadálymentes WC piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből,
öntapadós hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 130 Ft / db

DEL510154S

DELABIE WC, mosdó piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből, öntapadós
hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 130 Ft / db



DEL510156S

DELABIE Babapelenkázó piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből, öntapadós
hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 130 Ft / db

DEL510155S

DELABIE univerzális WC, mosdó piktogram, r.m. acél, selyem, 1,2 mm vastag lemezből,
öntapadós hátlappal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
230*125*1 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 880 Ft / db

Közösségi felszerelések - Vízmentes piszoár

F-7000

FALCON LAVA porcelán vízmentes piszoár - üzembiztos, dugulásmentes és szagmentes
bűzelzáró pissoir szifon-patron technológiával
Anyag: porcelán, fehér
Működtetés: öblítés nélküli
Kialakítás: megakadályozza a vízkő lerakódását évente akár 100,000 liter vizet takarít meg
Rendszer típusa: FALCON
Szabvány: EN 13407:2006 - Közösségi piszoárok teljesítményére vonatkozó harmonizált szabvány,
EN 1253 - Bűzzárás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: FALCON Waterfree Technologies

Méretek:
375*600*435 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
102 720 Ft / db

F-CART

FALCON VVS Velocity bűzelzáró patron F-7000 FALCON vízmentes piszoárhoz
vízmentes piszoár bűzelzáró patron
Anyag: fehér
Kialakítás: a patron megakadályozza a pissoir eldugulását
Rendszer típusa: FALCON, 7000 , használat
Származási hely: USA - Gyártó: FALCON Waterfree Technologies

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 120 Ft / db

Közösségi felszerelések - Kerámia, porcelán szaniterek

GCP00001

Porcelán piszoár, vizelde válaszfal
Anyag: porcelán, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia Méretek:

410*660*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 980 Ft / db

Akadálymentes szaniterek
Akadálymentes szaniterek - Akadálymentes mosdók

DEL132306

DELABIE PMR vandálbiztos akadálymentes mosdó konkáv kialakítással MINERALCAST
műgyanta - kőzet kompozitból, fix, oldalsó kapaszkodókkal, fehér
Anyag: MINERALCAST - nagy szilárdságú, ütésálló és fokozottan vegyszerálló műgyanta - kőzet
kompozit, fehér, meleg érzetű felület, RAL 9016
Kialakítás: vandálbiztos, préselt medence, könnyen tisztítható, lekerekített, slim design, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*235*880 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
374 020 Ft / db



GCLB10

Akadálymentes dönthető mosdó pneumatikus döntőberendezéssel, konkáv,
könyöktámasszal
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: Mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, pneumatikus
döntőberendezéssel.
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
650*570*235 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 330 Ft / db

GCLB14

Akadálymentes porcelán mosdókagyló és M5A fix konzol szett, (konkáv, könyöktámaszos
mosdó)
mozgássérült mosdó, fix tartókonzollal
Anyag: acél, porcelán, fehér
Kialakítás: Mozgássérültek számára konkáv mosdó.
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
650*570*235 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 920 Ft / db

GCLB5

Akadálymentes mosdó, porcelán konkáv mosdókagyló, könyöktámasszal mozgáskorlátozott
mosdókba, fehér
Anyag: porcelán, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
650*570*235 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 420 Ft / db

GCM5C

Döntőkonzol GCLB5 mosdóhoz
Anyag: acél, fehér
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
574*145*435 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 910 Ft / db

GCM5A

Rögzítő szerelvény, konzol GCLB5 akadálymentes mosdóhoz, fehér acél, rögzítőelemekkel
tartókonzol GCLB5 mosdókagylóhoz
Anyag: acél, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*350*45 mm

Kiszerelés:
1 szett

Nettó ár:
10 500 Ft / szett

GCSF5

Rejtett szifon, akadálymentes mosdókagylóhoz, falba süllyesztett, flexibilis csővel
GCLB5 mosdóhoz
Anyag: műanyag, fehér
Kialakítás: térdszabad kialakítást tesz lehetővé!
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
45*152*110 cm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 980 Ft / db

GCLB22

Akadálymentes, egészségügyi mosdókagyló, konkáv
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: szifontakaró nélkül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
640*550*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 960 Ft / db

Akadálymentes szaniterek - Akadálymentes WC-k

GCV32

Álló, alsó kifolyású, magasított, kivágás nélküli, akadálymentes WC-csésze
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: magasított peremmel, higiéniai nyílás nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Vízelvezetés: alsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 910 Ft / db



GCV32P

Álló, hátsó kifolyású, magasított, kivágás nélküli, akadálymentes WC-csésze
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: magasított peremmel, higiéniai nyílás nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 910 Ft / db

GCT23

Ergonómikus, kivágás nélküli WC-ülőke fedővel V32, V32P, V80PM, V82 akadálymentes WC-
hez
GCV32 és GCV32P magasított akadálymentes wc-hez
Anyag: préselt festett, lakkozott fa, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 350 Ft / db

GCV21

Álló, alsó kifolyású, elől kivágott, speciális egészségügyi WC-csésze, kerámia, fehér
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: higiéniai nyílással, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Vízelvezetés: alsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
480*380*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 420 Ft / db

GCV31

Álló, hátsó kifolyású, elől kivágott, speciális egészségügyi WC-csésze, kerámia, fehér
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: higiéniai nyílással, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 420 Ft / db

GCV56

Fali, hátsó kifolyású, elől kivágott, speciális egészségügyi WC-csésze, kerámia, fehér
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: higiéniai nyílással, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 180 mm-es rögzítéstávolság
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
560*385*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
58 910 Ft / db

GCT21

Ergonómikus, elől kivágott WC-ülőke fedővel GCV21, GCV31, GCV56 akadálymentes WC-hez
GCV21 és GCV31 WC csészékhez
Anyag: préselt festett, lakkozott fa, fehér
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 350 Ft / db



GCV70

Akadálymentes fali WC hosszított kinyúlással, higiénés nyílás és perem nélkül, hátsó
kifolyású, kerámia, fehér, 700 mm
hosszított kinyúlású
Anyag: porcelán, fehér
Kialakítás: higiéniai nyílás nélkül, perem nélküli, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízelvezetés: hátsó kifolyású
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU - Gyártó: Green Clean

Méretek:
700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 980 Ft / db

GCT24PD

WC-ülőke fedővel, Soft-Close lecsapódásmentes, zárt, GCV70 akadálymentes WC-hez,
duroplast
Anyag: duroplast, nagy keménységű műanyag, fehér
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 670 Ft / db

GCA00675

Pneumatikus működtetésű WC tartály szett, falon belüli/kívüli nyomógombbal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 980 Ft / db

Akadálymentes szaniterek - Akadálymentes csaptelepek

DEL2510L

DELABIE orvosi karos álló csap 230mm lengő kifolyóval, hosszú keverőkar L=200mm,
H=155mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=200 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 155
mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
108 030 Ft / db

DEL2522L

DELABIE orvosi karos álló csap 170mm lengő kifolyóval, hosszú keverőkar L=200mm,
H=100mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=200 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 100
mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
97 270 Ft / db



DEL2210L

DELABIE orvosi karos álló csap 225mm lengő kifolyóval, hosszú keverőkar L=200mm,
H=145mm, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, higiénikus, ergonomikus, L=200 mm
Kifolyás: lengő kifolyóval, ívelt kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal
letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 145
mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
96 180 Ft / db

DEL2520L

DELABIE orvosi karos álló csap 135mm fix kifolyóval, hosszú keverőkar L=150mm,
H=85mm, 5L/p, leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó
betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek
(PN 10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 -
Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi
szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
99 770 Ft / db

DEL2521L

DELABIE orvosi karos álló csap 135mm fix kifolyóval, hosszú keverőkar L=150mm, H=85mm,
5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, L=200 mm
Kifolyás: BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó
betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető,
szerszámmal letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a
kifolyó betét, 85 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 15091:2014 - Egészségügyi szaniterek. Az egészségügyi szaniterek elektronikus
nyitása és zárása, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány, EN 816:2017 - Egészségügyi
szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10., EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények.
Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
87 070 Ft / db



DEL2220L

DELABIE orvosi karos álló csap 100mm fix kifolyóval, hosszú keverőkarral, H=60mm, 5L/p,
leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 60 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, max. 300 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
73 080 Ft / db

DEL2221L

DELABIE orvosi karos álló csap 100mm fix kifolyóval, hosszú keverőkarral, H=60mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, a kifolyófej betét célszerszámmal kitekerhető, cserélhető, szerszámmal letekerhető
kifolyófej foglalat gyűrű, mellyel hozzáférhetővé és cserélhetővé válik a kifolyó betét, 60 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
70 540 Ft / db

DEL700400LH

DELABIE TEMPOMIX 2 álló csap H-M vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral, hosszú
hőfokállítóval, elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), könnyen működtethető
joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 250 Ft / db



DEL700500LH

DELABIE TEMPOMIX 2 álló csap H-M vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral, hosszú
hőfokállítóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: könnyen működtethető joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 910 Ft / db

DEL700400

DELABIE TEMPOMIX 2 álló csap H-M vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral,
elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: Soft Touch könnyített nyomógombos működtetés (min. 2 kg), könnyen működtethető
joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 250 Ft / db

DEL700500

DELABIE TEMPOMIX 2 álló csap H-M vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: könnyen működtethető joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkaros, vandálbiztos, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOMIX 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok hideg-meleg vízre
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 910 Ft / db



DEL702400

DELABIE TEMPOSTOP 2 álló csap kevert vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: könnyen működtethető joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 60 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP 2 időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 45 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
85 300 Ft / db

DEL745440

DELABIE TEMPOSTOP álló csap kevert vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral,
műanyag rögzítéssel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: könnyen működtethető joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, a
csaptelep testéhez fixen rögzített, nem letekerhető kifolyófej foglalat gyűrű, süllyesztett, a csaptelep
testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon van rögzítve, 35 mm
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: álló, hagyományos, műanyagból készült belső menetes anyával, max. 20 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
61 530 Ft / db

DEL746410

DELABIE TEMPOSTOP fali csap kevert vízre joystick szerű, önelzáró működtető karral
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Működtetés: könnyen működtethető joystick szerű billenőkarral, önelzáró
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: keverőkar nélkül, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
süllyesztett, a csaptelep testébe süllyesztett kifolyó betét, mely nem letekerhető, lopásbiztos módon
van rögzítve
Rendszer típusa: DELABIE időzített nyomógombos csaptelep, DELABIE TEMPOSTOP időzített
nyomógombos kézmosó csapok
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
816:2017 - Egészségügyi szerelvények - automatikus elzárószelepek PN 10.
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 740 Ft / db

Akadálymentes szaniterek - Dönthető tükrök

DEL510202N

DELABIE keret nélküli dönthető tükör fehér nylon alsó döntőkarral, 20°-ban állítható, 6 mm
vastag biztonsági üveggel, 600x500 mm
Anyag: tükör, biztonsági üveg, fehér
Anyag vastagsága: 6 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
575*105*695 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 360 Ft / db



DEL510202S

DELABIE keret nélküli dönthető tükör selyem színű alsó döntőkarral, 20°-ban állítható, 6 mm
vastag biztonsági üveggel, 600x500 mm
Anyag: tükör, biztonsági üveg, selyem matt
Anyag vastagsága: 6 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
575*105*690 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 360 Ft / db

DEL510202P

DELABIE keret nélküli dönthető tükör fényes színű alsó döntőkarral, 20°-ban állítható, 6 mm
vastag biztonsági üveggel, 600x500 mm
Anyag: tükör, biztonsági üveg, krómozott fényes
Anyag vastagsága: 6 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
575*105*690 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 360 Ft / db

DEL510202C

DELABIE keret nélküli dönthető tükör metallizált antracit színű alsó döntőkarral, 20°-ban
állítható, 6 mm vastag biztonsági üveggel, 600x500 mm
Anyag: tükör, biztonsági üveg, metalizált antracit
Anyag vastagsága: 6 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
575*105*690 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 360 Ft / db

DEL510201N

DELABIE dönthető tükör fehér nylon bevonatú hosszú oldalsó döntőkarral, 20°ban állítható,
6 mm vastag biztonsági üveggel, 600x500 mm
Anyag: tükör, nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér
Anyag vastagsága: 6 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
575*105*695 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
135 660 Ft / db

Akadálymentes szaniterek - Felhajtható zuhanyzó ülőkék

DEL510436N

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, háttámlával, 420x506mm, fehér
r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
365 370 Ft / db

DEL510436S

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, háttámlával, 420x506mm,
UltraSatin selyem r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
365 370 Ft / db



DEL510436

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, háttámlával, 420x506mm,
UltraPolish fényes r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
365 370 Ft / db

DEL510434N

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke háttámlával, 420x506mm, fehér r.m.
acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
299 060 Ft / db

DEL510434S

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke háttámlával, 420x506mm, UltraSatin
selyem r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
299 060 Ft / db

DEL510434

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke háttámlával, 420x506mm, UltraPolish
fényes r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
háttámlával, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
299 060 Ft / db



DEL510420N

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke, 420x506mm, fehér r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*540*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 540 Ft / db

DEL510420S

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke, 420x506mm, UltraSatin selyem r.m.
acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*540*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 540 Ft / db

DEL510420

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke, 420x506mm, UltraPolish fényes r.m.
acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag
extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*540*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 540 Ft / db

DEL511920C

DELABIE Be-line felhajtható zuhanyzó ülőke láb nélkül, 450x455mm, levehető, alumínium,
antracit konzollal
Anyag: ABS műanyag, alumínium, fehér, metalizált antracit
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan
vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, konzolos, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*100*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
168 270 Ft / db

DEL511920W

DELABIE Be-line felhajtható zuhanyzó ülőke láb nélkül, 450x455mm, levehető, alumínium,
matt fehér konzollal
Anyag: ABS műanyag, alumínium, fehér, exkluzív matt fehér
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan
vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, konzolos, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*100*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
168 270 Ft / db



DEL511930C

DELABIE Be-line felhajtható zuhanyzó ülőke lábbal, 450x455mm, levehető, alumínium,
antracit konzol és láb
Anyag: ABS műanyag, alumínium, fehér, metalizált antracit
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló
és bírja a takarítást, nagy felületű, lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, konzolos, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*100*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 390 Ft / db

DEL511930W

DELABIE Be-line felhajtható zuhanyzó ülőke lábbal, 450x455mm, levehető, alumínium, fehér
konzol és láb
Anyag: ABS műanyag, alumínium, fehér, exkluzív matt fehér
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló
és bírja a takarítást, nagy felületű, lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, konzolos, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*100*543 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 390 Ft / db

DEL511929

Dizájn háttámla DELABIE Be-Line felhajtható zuhanyülőkéhez, 450x415mm, matt fehér ABS
műanyag
Anyag: ABS műanyag, meleg érzetű felület, exkluzív matt fehér
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
nagy felületű, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, konzolos, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*415*40 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
80 410 Ft / db

DEL511921W

Piperepolc DELABIE Be-Line felhajtható zuhanyülőke fali konzoljának eltakarásához,
275x55mm, fehér
Anyag: Polyamid, exkluzív matt fehér
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
275*90*55 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 310 Ft / db

DEL510430N

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, 420x506mm, fehér r.m. acél
vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag extra erős
hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN
12182-1999 - Harmonizált szabvány, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*480*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
258 840 Ft / db



DEL510430S

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, 420x506mm, UltraSatin selyem
r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag extra erős
hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN
12182-1999 - Harmonizált szabvány, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*480*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
258 840 Ft / db

DEL510430

DELABIE Comfort ülőfelületű felhajtható zuhanyülőke lábbal, 420x506mm, UltraPolish
fényes r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, automatikusan
visszazáródik függőleges pozícióba, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű,
lecsapódásmentes, lehajtható / felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4 db rozsdamentes acél csavarral megerősített,
vandálbiztos biztonsági rögzítéssel, megerősített rögzítéssel, konzolos, 4mm vastag extra erős
hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN
12182-1999 - Harmonizált szabvány, EN ISO 14971-2007 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*480*506 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
258 840 Ft / db

DEL510410

DELABIE felhajtható zuhanyzó ülőke támasztólábbal, nagy méretű rácsos műanyag
ülőrésszel, 465x430mm, alumínium, fehér
Anyag: alumínium, műanyag, fehér
Cső: 25 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, nagy felületű, lehajtható /
felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
465*480*430 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
122 820 Ft / db

DEL510400

DELABIE felhajtható zuhanyzó ülőke támasztólábbal, rácsos műanyag ülőrésszel,
360x407mm, alumínium, fehér
Anyag: alumínium, műanyag, fehér
Cső: 25 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, 135 kg
Kialakítás: kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, nagy felületű, lehajtható /
felhajtható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 360x407 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 5 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*480*407 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
74 500 Ft / db

DEL510429N

Háttámla DELABIE Comfort felhajtható zuhanyülőkéhez, 420x410mm, fehér r.m. acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*410*56 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 240 Ft / db



DEL510429S

Háttámla DELABIE Comfort felhajtható zuhanyülőkéhez, 420x410mm, UltraSatin selyem r.m.
acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*410*56 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 240 Ft / db

DEL510429

Háttámla DELABIE Comfort felhajtható zuhanyülőkéhez, 420x410mm, UltraPolish fényes r.m.
acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, rejtett csavarozással, megerősített rögzítéssel, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*410*56 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 240 Ft / db

DEL511928C

DELABIE Be-Line Comfort háttámla zuhanyülőke és WC mögé, fekete PU háttámasz antracit
alumínium vázon
Anyag: alumínium, műanyag, Polyurethane, fekete, metalizált antracit
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
583*173*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
97 160 Ft / db

DEL511928W

DELABIE Be-Line Comfort háttámla zuhanyülőke és WC mögé, fekete PU háttámasz fehér
alumínium vázon
Anyag: alumínium, műanyag, Polyurethane, fehér, fekete
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
583*173*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
97 160 Ft / db

DEL510629N

DELABIE Comfort háttámla zuhanyülőke és WC mögé, fekete PU támasz fehér r.m. acél
vázon, 150mm
Anyag: műanyag, Polyurethane, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, fekete
Cső: 25 mm átmérő, 1,2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
580*173*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 150 Ft / db

DEL510629S

DELABIE Comfort háttámla zuhanyülőke és WC mögé, fekete PU támasz UltraSatin selyem
r.m. acél vázon, 150mm
Anyag: műanyag, Polyurethane, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete, UltraSatin
- ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 25 mm átmérő, 1,2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
580*173*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
88 970 Ft / db



DEL510629

DELABIE Comfort háttámla zuhanyülőke és WC mögé, fekete PU támasz UltraPolish fényes
r.m. acél vázon, 150mm
Anyag: műanyag, Polyurethane, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete,
UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 25 mm átmérő, 1,2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
580*173*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
88 970 Ft / db

DEL510300N

DELABIE kapaszkodóra akasztható fix zuhanyzó ülőke hátfallal, leemelhető, fehér rm acél
vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan
vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: kapaszkodóra akasztható, igény szerint leemelhető
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*510*590 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
287 630 Ft / db

DEL510300S

DELABIE kapaszkodóra akasztható fix zuhanyzó ülőke hátfallal, leemelhető, UltraSatin
selyem rm acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan
vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: kapaszkodóra akasztható, igény szerint leemelhető
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*510*590 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
287 630 Ft / db

DEL510300

DELABIE kapaszkodóra akasztható fix zuhanyzó ülőke hátfallal, leemelhető, UltraPolish
fényes rm acél vázon
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér, meleg érzetű felület,
UV-álló, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, fokozottan
vegyszerálló és bírja a takarítást, nagy felületű, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: kapaszkodóra akasztható, igény szerint leemelhető
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
420*510*590 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
287 630 Ft / db

GCAM5

Fai lehajtható zuhanyzó ülőke, fenolos műgyanta ülőfelület, r.m. acél váz, selyem matt
Anyag: műgyanta, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 4 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget.
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Teljesítmény: max. 227 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
450*190*401 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
108 330 Ft / db

GCAM6

Felhajtható zuhanyzó ülőke, támasztóláb nélkül, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Teljesítmény: max. 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 x 4 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
462*106*414 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 210 Ft / db



GCAM7

Felhajtható zuhanyzó ülőke, támasztóláb nélkül, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Teljesítmény: max. 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 x 4 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Green Clean

Méretek:
462*106*414 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
91 050 Ft / db

GCAM21

Felhajtható zuhanyzó ülőke, támasztólábbal, rozsdamentes acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
823*518*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
106 840 Ft / db

GCAM22

Felhajtható zuhanyzó ülőke, támasztólábbal, acél, fehér
Anyag: acél, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
823*518*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
86 540 Ft / db

Akadálymentes szaniterek - Indukciós hurokerősítő

GCOP10KIT

Opus OP10 rádiófrekvenciás, nyakba akasztható, mobil indukciós szett
Anyag: ABS műanyag
Teljesítmény: A felhasználás helyétől függően, akár 60 m is lehet az érzékelési távolsága
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: Opus Technologies Kiszerelés:

1 szett

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

Mozgássérült kapaszkodók
DELABIE Be-Line exkluzív kapaszkodók - DELABIE Be-Line matt fehér
kapaszkodók

DEL511903W

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fehér, 300mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
413*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 930 Ft / db

DEL511904W

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fehér, 400mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
513*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 630 Ft / db



DEL511905W

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fehér, 500mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
613*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 330 Ft / db

DEL511906W

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fehér, 600mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
713*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 010 Ft / db

DEL511909W

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fehér, 900mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1013*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 100 Ft / db

DEL511982W

DELABIE Be-Line exkluzív 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=35mm alumínium, 400x400mm,
fehér
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
785*400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
68 950 Ft / db



DEL511983W

DELABIE Be-Line exkluzív 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=35mm alumínium, 220x220mm,
fehér
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
480*220*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
62 290 Ft / db

DEL511971W

DELABIE Be-Line exkluzív 90°-os L-alakú kapaszkodó, D=35mm alumínium, fehér,
450x1130mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
505*1185*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
115 730 Ft / db

DEL511970W

DELABIE Be-Line exkluzív 90°-os L-alakú kapaszkodó, D=35mm alumínium, fehér,
450x750mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
505*805*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
100 720 Ft / db

DEL511941W

DELABIE Be-Line exkluzív vízszintes sarokkapaszkodó, D=35mm alumínium, fehér,
695x695mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*750*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 730 Ft / db



DEL511949W

DELABIE Be-Line exkluzív sarokkapaszkodó zuhanyzóba felszálló ággal, fehér,
695x695x1130mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen állítható és fixálható
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*750*1185 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
162 020 Ft / db

DEL511944W

DELABIE Be-Line exkluzív T-alakú zuhanykapaszkodó állítható függőleges szárral, fehér,
500x1130mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
615*1185*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
113 400 Ft / db

DEL511946W

DELABIE Be-Line exkluzív zuhanytartó rúd csúsztatható zuhanyfej tartóval, fehér, 1050mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
73*1165*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
95 640 Ft / db

DEL511911W

DELABIE zuhanyfej tartó Be-Line kapaszkodóra - gombnyomással vagy a zuhany lehúzásával
csúsztatható, fehér
Anyag: műanyag, fehér
Kialakítás: higiénikus, ergonomikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*113*49 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 700 Ft / db

DEL511912W

DELABIE csúsztatható szappantartó D=35mm Be-Line zuhanykapaszkodóra, lekerekített, matt
fehér
Anyag: műanyag, exkluzív matt fehér
Cső: 35 mm átmérő
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*26*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 890 Ft / db



DEL511963W

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó lábbal, 5mm hátfallal, D=42mm,
alumínium, fehér, 850mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 820 Ft / db

DEL511962W

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó lábbal, 5mm hátfallal, D=42mm,
alumínium, fehér, 650mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká., 5mm
vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
190 830 Ft / db

DEL511964W

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó 5mm hátfallal, D=42mm, alumínium,
fehér, 850mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*210*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
171 900 Ft / db

DEL511960W

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó 5mm hátfallal, D=42mm, alumínium,
fehér, 650mm
Anyag: alumínium, fehér
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*210*650 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
160 040 Ft / db

DEL511950W

Takaróelem DELABIE Be-Line felhajtható kapaszkodó fali konzoljának eltakarásához,
105x230mm, fehér
Anyag: ABS műanyag, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fehér
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*230*17 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 480 Ft / db



DELABIE Be-Line exkluzív kapaszkodók - DELABIE Be-Line antracit
kapaszkodók

DEL511903C

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, metalizált antracit,
300mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
413*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 930 Ft / db

DEL511904C

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, metalizált antracit,
400mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
513*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 630 Ft / db

DEL511905C

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, metalizált antracit,
500mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
613*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 330 Ft / db

DEL511906C

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, metalizált antracit,
600mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
713*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 010 Ft / db



DEL511909C

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, metalizált antracit,
900mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1013*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 100 Ft / db

DEL511982C

DELABIE Be-Line exkluzív 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=35mm alumínium, 400x400mm,
antracit
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
785*400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
68 950 Ft / db

DEL511983C

DELABIE Be-Line exkluzív 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=35mm alumínium, 220x220mm,
antracit
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
480*220*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
62 290 Ft / db

DEL511971C

DELABIE Be-Line exkluzív 90°-os L-alakú kapaszkodó, D=35mm alumínium, antracit,
450x1130mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
505*1185*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
115 730 Ft / db



DEL511970C

DELABIE Be-Line exkluzív 90°-os L-alakú kapaszkodó, D=35mm alumínium, antracit,
450x750mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
505*805*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
100 720 Ft / db

DEL511941C

DELABIE Be-Line exkluzív vízszintes sarokkapaszkodó, D=35mm alumínium, antracit,
695x695mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*750*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
105 730 Ft / db

DEL511949C

DELABIE Be-Line exkluzív sarokkapaszkodó zuhanyzóba felszálló ággal, antracit,
695x695x1130mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen állítható és fixálható
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*750*1185 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
162 020 Ft / db

DEL511944C

DELABIE Be-Line exkluzív T-alakú zuhanykapaszkodó állítható függőleges szárral, antracit,
500x1130mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
615*1185*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
113 400 Ft / db



DEL511946C

DELABIE Be-Line exkluzív zuhanytartó rúd csúsztatható zuhanyfej tartóval, antracit, 1050mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
73*1165*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
95 640 Ft / db

DEL511911C

DELABIE zuhanyfej tartó Be-Line kapaszkodóra - gombnyomással vagy a zuhany lehúzásával
csúsztatható, antracit
Anyag: műanyag, metalizált antracit
Kialakítás: higiénikus, ergonomikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
80*113*49 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 700 Ft / db

DEL511912C

DELABIE csúsztatható szappantartó D=35mm Be-Line zuhanykapaszkodóra, lekerekített,
metalizált antracit
Anyag: műanyag, metalizált antracit
Cső: 35 mm átmérő
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*26*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 890 Ft / db

DEL511963C

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó lábbal, 5mm hátfallal, D=42mm,
alumínium, antracit, 850mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 820 Ft / db

DEL511962C

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó lábbal, 5mm hátfallal, D=42mm,
alumínium, antracit, 650mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó lábbal, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká., 5mm
vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
190 830 Ft / db



DEL511964C

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó 5mm hátfallal, D=42mm, alumínium,
antracit, 850mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*210*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
171 900 Ft / db

DEL511960C

DELABIE Be-Line exkluzív fali felhajtható kapaszkodó 5mm hátfallal, D=42mm, alumínium,
antracit, 650mm
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 42 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, kitámasztó láb nélkül, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható,
lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, Igény esetén a termék könnyen leszerelhető a
hátfalról, így az akadálymentes vizesblokk átmenetileg átalakítható hagyományos vizesblokká.,
5mm vastag extra erős hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*210*650 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
160 040 Ft / db

DEL511950C

Takaróelem DELABIE Be-Line felhajtható kapaszkodó fali konzoljának eltakarásához,
105x230mm, antracit
Anyag: Polyamid, metalizált antracit
Cső: 32 mm átmérő
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
105*230*17 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 480 Ft / db

DELABIE Be-Line exkluzív kapaszkodók - DELABIE Be-Line matt fekete
kapaszkodók

DEL511903BK

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fekete, 300mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fekete
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
413*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 480 Ft / db



DEL511904BK

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fekete, 400mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fekete
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
513*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
46 730 Ft / db

DEL511905BK

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fekete, 500mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fekete
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
613*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 970 Ft / db

DEL511906BK

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fekete, 600mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fekete
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
713*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 220 Ft / db

DEL511909BK

DELABIE Be-Line exkluzív egyenes kapaszkodó, D=35mm alumínium, matt fekete, 900mm
Anyag: alumínium, exkluzív matt fekete
Cső: Lekerekített, felső részén síkra kiképzett csőprofil, mely stabil, csúszásbiztos fogást tesz
lehetővé, megelőzve, hogy használat közben átforduljon a kéz., 35 mm átmérő, 3 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Be-Line exkluzív mozgássérült kapaszkodók ergonomikus kialakítással
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE Be-Line kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány,
93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv, EN ISO 14971-2013 - Harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1013*35*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
68 000 Ft / db

DEL511912BK

DELABIE csúsztatható szappantartó D=35mm Be-Line zuhanykapaszkodóra, lekerekített, matt
fekete
Anyag: műanyag, exkluzív matt fekete
Cső: 35 mm átmérő
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*26*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 000 Ft / db



Mozgássérült kapaszkodók - Egyenes kapaszkodók

GCB30EB

300mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 410 Ft / db

GCB30S

300mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 470 Ft / db

GCB30R

300mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 450 Ft / db

GCB40EB

400mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 140 Ft / db

GCB40S

400mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 460 Ft / db

GCB40R

400mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 640 Ft / db

GCB50EB

500mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 450 Ft / db



GCB50S

500mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 800 Ft / db

GCB50R

500mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 990 Ft / db

GCB60EB

600mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 320 Ft / db

GCB60S

600mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 930 Ft / db

GCB60R

600mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 250 Ft / db

GCB75EB

750mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 910 Ft / db

GCB75S

750mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 610 Ft / db



GCB75R

750mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 740 Ft / db

GCB90EB

900mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 040 Ft / db

GCB90S

900mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 980 Ft / db

GCB90R

900mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 550 Ft / db

GCB120EB

1200mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 100 Ft / db

GCB120S

1200mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 210 Ft / db

GCB120R

1200mm egyenes kapaszkodó, D=32mm, 1,5mm falvastagság, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 82 mm
Teljesítmény: max. 120 kg
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 030 Ft / db



DEL5050N

DELABIE NylonClean egyenes kapaszkodó fehér nylon bevonatú acél cső D=32mm, 300mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 290 Ft / db

DEL50504N

DELABIE NylonClean egyenes kapaszkodó fehér nylon bevonatú acél cső D=32mm, 400mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 530 Ft / db

DEL50505N

DELABIE NylonClean egyenes kapaszkodó fehér nylon bevonatú acél cső D=32mm, 500mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 160 Ft / db

DEL50506N

DELABIE NylonClean egyenes kapaszkodó fehér nylon bevonatú acél cső D=32mm, 600mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 420 Ft / db



DEL50509N

DELABIE NylonClean egyenes kapaszkodó fehér nylon bevonatú acél cső D=32mm, 900mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
900*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 780 Ft / db

DEL5050S

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 810 Ft / db

DEL50504S

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 590 Ft / db

DEL50505S

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 370 Ft / db



DEL50506S

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 150 Ft / db

DEL50509S

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 900mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
900*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
49 490 Ft / db

DEL5050P2

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 810 Ft / db

DEL50504P2

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 590 Ft / db



DEL50505P2

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 370 Ft / db

DEL50506P2

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 150 Ft / db

DEL50509P2

DELABIE egyenes kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 900mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
900*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
49 490 Ft / db

DEL35050W

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó fehér r.m. acél cső D=32mm, 300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 490 Ft / db



DEL350504W

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó fehér r.m. acél cső D=32mm, 400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 330 Ft / db

DEL350505W

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó fehér r.m. acél cső D=32mm, 500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 940 Ft / db

DEL350506W

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó fehér r.m. acél cső D=32mm, 600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
28 600 Ft / db

DEL35050S

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó selyem matt r.m. acél cső D=32mm, 300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 940 Ft / db

DEL350504S

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó selyem matt r.m. acél cső D=32mm, 400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
25 520 Ft / db



DEL350505S

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó selyem matt r.m. acél cső D=32mm, 500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 810 Ft / db

DEL350506S

DELABIE Basic egyenes kapaszkodó selyem matt r.m. acél cső D=32mm, 600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*72*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 820 Ft / db

DEL5460N

DELABIE NylonClean zuhanytartó rúd csúsztatható zuhanyrózsa tartóval, fehér nylon
bevonatú acél D=32mm, H=1150mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag
fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 2x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
73*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
86 110 Ft / db

DEL5460S

DELABIE zuhanytartó rúd csúsztatható zuhanyrózsa tartóval, ArN-Securit, UltraSatin selyem
r.m. acél D=32mm, H=1150mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
73*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
87 940 Ft / db



DEL5460P2

DELABIE zuhanytartó rúd csúsztatható zuhanyrózsa tartóval, ArN-Securit, UltraPolish fényes
r.m. acél D=32mm, H=1150mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
73*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
87 940 Ft / db

Mozgássérült kapaszkodók - Felhajtható kapaszkodók

DEL5160N

DELABIE felhajtható kapaszkodó, NylonClean fehér nylon bevonatú acél, lecsapódásmentes,
650mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, meleg érzetű felület, UV-álló,
NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít
megelőzni a baktériumok és gombák elszaporodását
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja
a takarítást, lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
157 610 Ft / db

DEL510160S

DELABIE felhajtható kapaszkodó, r.m. acél, UltraSatin selyem, lecsapódásmentes, 650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
156 710 Ft / db

DEL510160P

DELABIE felhajtható kapaszkodó, r.m. acél, UltraPolish fényes, lecsapódásmentes, 650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
156 710 Ft / db



DEL5164N

DELABIE felhajtható kapaszkodó, NylonClean fehér nylon bevonatú acél, lecsapódásmentes,
850mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, meleg érzetű felület, UV-álló,
NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít
megelőzni a baktériumok és gombák elszaporodását
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja
a takarítást, lecsapódásmentes, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
850*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 940 Ft / db

DEL510164P

DELABIE felhajtható kapaszkodó, r.m. acél, UltraPolish fényes, lecsapódásmentes, 850mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
850*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 380 Ft / db

DEL510164S

DELABIE felhajtható kapaszkodó, r.m. acél, UltraSatin selyem, lecsapódásmentes, 850mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
850*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 380 Ft / db

DEL511516W

DELABIE Basic felhajtható kapaszkodó, r.m. acél, fehér, 760mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3.5 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: WC-papír tartó nélkül, kitámasztó láb nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3.5mm vastag megerősített hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
760*300*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 230 Ft / db

DEL35164S

DELABIE Basic fali felhajtható kapaszkodó, rozsdamentes acél, selyem, basic, D=32mm,
850mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 4 mm vastagságú, egyedi megerősített, AISI 304 rozsdamentes acél hátlap,
mely biztosítja a megfelelő terhelhetőséget.
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3.5mm vastag megerősített hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 6
rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
850*300*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
100 810 Ft / db



DEL5162N

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, NylonClean fehér nylon bevonatú acél,
lecsapódásmentes, 650mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, meleg érzetű felület, UV-álló,
NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít
megelőzni a baktériumok és gombák elszaporodását
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*780*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 450 Ft / db

DEL510162S

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, r.m. acél, UltraSatin selyem, lecsapódásmentes,
650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*780*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
187 120 Ft / db

DEL510162P

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, r.m. acél, UltraPolish fényes, lecsapódásmentes,
650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*780*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
187 120 Ft / db

DEL5170N

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, NylonClean fehér nylon bevonatú acél,
lecsapódásmentes, 850mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, meleg érzetű felület, UV-álló,
NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít
megelőzni a baktériumok és gombák elszaporodását
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
850*780*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
225 150 Ft / db



DEL510170S

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, r.m. acél, UltraSatin selyem, lecsapódásmentes,
850mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
240*110*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 800 Ft / db

DEL510170P

DELABIE felhajtható kapaszkodó lábbal, r.m. acél, UltraPolish fényes, lecsapódásmentes,
850mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
240*110*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 800 Ft / db

DEL511517W

DELABIE Basic felhajtható kapaszkodó lábbal, r.m. acél, fehér, 760mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3.5 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: WC-papír tartó nélkül, kitámasztó lábbal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3.5mm vastag megerősített hátfal AISI304-es rozsdamentes acélból, 6 db
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
760*780*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
126 350 Ft / db

GCBA60B

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, acél, fehér, D=32mm, L=600mm
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 590 Ft / db

GCBA60S

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, selyem, D=32mm, L=600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 310 Ft / db

GCBA60R

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, fényes, D=32mm, L=600mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 3 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 760 Ft / db



GCBA80B

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, acél, fehér, D=32mm, L=800mm
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 980 Ft / db

GCBA80S

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, selyem, D=32mm, L=800mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 450 Ft / db

GCBA80R

Felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, fali, r.m. acél, fényes, D=32mm, L=800mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*300*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
63 180 Ft / db

GCBA70CB

Állványos felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, acél, fehér, D=32mm, L=700mm
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 4.5 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: álló, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*800*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
81 150 Ft / db

GCBA70CS

Állványos felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, r.m. acél, selyem, D=32mm, L=700mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 4.5 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: álló, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*800*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 410 Ft / db

GCBA70CR

Állványos felhajtható kapaszkodó WC-papír tartóval, r.m. acél, fényes, D=32mm, L=700mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 4.5 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: WC-papír tartóval
Rendszer típusa: 120 kg
Rögzítés: álló, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
150*800*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 290 Ft / db

DEL510081

DELABIE 32-34 mm átmérőjű csövekre rögzíthető WC-papír tartó felhajtható
kapaszkodókhoz, antracit szürke nagy szilárdságú nylon
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, szürke
Cső: 32 - 34 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, a kapaszkodó leszerelése nélkül is
könnyedén rögzíthető
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*50*180 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 170 Ft / db



DEL510081N

DELABIE 32-34 mm átmérőjű csövekre rögzíthető WC-papír tartó felhajtható
kapaszkodókhoz, nagy szilárdságú fehér nylon
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér
Cső: 32 - 34 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: forgatásbiztos rögzítés, lopásbiztos rögzítés, a kapaszkodó leszerelése nélkül is
könnyedén rögzíthető
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*50*175 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 170 Ft / db

Mozgássérült kapaszkodók - U-alakú fix kapaszkodók

DEL5161N

DELABIE fali fix kapaszkodó, U-alak, megerősített hátfal, NylonClean fehér nylon bevonatú
acél, D=32mm, 650mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, meleg érzetű felület, UV-álló,
NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít
megelőzni a baktériumok és gombák elszaporodását
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja
a takarítást, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4mm vastag extra erős hátfal AISI304-es
rozsdamentes acélból, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
131 950 Ft / db

DEL510161S

DELABIE fali fix kapaszkodó, U-alak, megerősített hátfal, r.m. acél, nem porózus UltraSatin
selyem, D=32mm, 650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
153 130 Ft / db

DEL510161P

DELABIE fali fix kapaszkodó, U-alak, megerősített hátfal, r.m. acél, nem porózus UltraPolish
fényes, D=32mm, 650mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, WC-papír tartó nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
650*230*105 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
153 130 Ft / db

GCBU60DEB

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
acél, fehér, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 910 Ft / db



GCBU60DS

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
rozsdamentes acél, selyem, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 720 Ft / db

GCBU60DR

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
rozsdamentes acél, fényes, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 300 Ft / db

GCBU60IEB

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
acél, fehér, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 910 Ft / db

GCBU60IS

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
rozsdamentes acél, selyem, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 720 Ft / db

GCBU60IR

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
rozsdamentes acél, fényes, takarótárcsával, 600 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
56 300 Ft / db

GCBU80DEB

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
acél, fehér, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 980 Ft / db

GCBU80DS

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
rozsdamentes acél, selyem, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 980 Ft / db



GCBU80DR

Fix U alakú kapaszkodó, jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül,
rozsdamentes acél, fényes, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 980 Ft / db

GCBU80IEB

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
acél, fehér, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 980 Ft / db

GCBU80IS

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
rozsdamentes acél, selyem, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 980 Ft / db

GCBU80IR

Fix U alakú kapaszkodó, bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül,
rozsdamentes acél, fényes, takarótárcsával, 800 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
135*200*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 980 Ft / db

Mozgássérült kapaszkodók - Derékszögű kapaszkodók

GCB4080DEB

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, fehér, takarógyűrűvel, jobbos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 560 Ft / db

GCB4080DS

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, selyem, jobbos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 910 Ft / db



GCB4080DR

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, fényes, jobbos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali, szemből nézve a WC bal oldalára kerül
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 880 Ft / db

GCB4080IEB

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, fehér, takarógyűrűvel, balos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 560 Ft / db

GCB4080IS

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, selyem, balos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 910 Ft / db

GCB4080IR

90°-ban hajlított kapaszkodó, L-alakú, 400*800 mm, fényes, balos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 880 Ft / db

GCB600EB

Derékszögű mozgássérült kapaszkodó 600*600 mm, 90°-ban hajlított, fehér acél
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: reverzibilis - jobbos és balos irányba is felszerelhető
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 560 Ft / db

GCB600S

Derékszögű mozgássérült kapaszkodó 600*600 mm, 90°-ban hajlított, r.m. acél selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: reverzibilis - jobbos és balos irányba is felszerelhető
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
40 850 Ft / db



GCB600R

Derékszögű mozgássérült kapaszkodó 600*600 mm, 90°-ban hajlított, r.m. acél fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: reverzibilis - jobbos és balos irányba is felszerelhető
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 520 Ft / db

DEL5180S

DELABIE derékszögű kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 300x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, reverzibilis - jobbos és balos irányba is felszerelhető
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*300*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 600 Ft / db

DEL5180P2

DELABIE derékszögű kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 300x300mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, reverzibilis - jobbos és balos irányba is felszerelhető
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*300*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 600 Ft / db

DEL5070DS

DELABIE L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 750x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*750*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 140 Ft / db



DEL5070DP2

DELABIE L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 750x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*750*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 140 Ft / db

DEL5070N

DELABIE NylonClean derékszögű kapaszkodó jobb és bal szárral is szerelhető, fehér nylon
bevonatú acél D=32mm, 750x450mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag
fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, reverzibilis - jobbos és balos irányba is
felszerelhető
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*750*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
93 280 Ft / db

DEL5070GS

DELABIE fordított L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél
cső D=32mm, 750x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*750*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 140 Ft / db

DEL5070GP2

DELABIE fordított L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél
cső D=32mm, 750x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*750*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
90 140 Ft / db



DEL5071N

DELABIE NylonClean derékszögű kapaszkodó jobb és bal szárral is szerelhető, fehér nylon
bevonatú acél D=32mm, 1245x450mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag
fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, reverzibilis - jobbos és balos irányba is
felszerelhető
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
450*1245*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
113 800 Ft / db

DEL5071DS

DELABIE L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 1150x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 200 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*120*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 890 Ft / db

DEL5071DP2

DELABIE L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 1150x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 200 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*120*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 890 Ft / db

DEL5071GS

DELABIE fordított L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél
cső D=32mm, 1150x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 200 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*120*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 890 Ft / db



DEL5071GP2

DELABIE fordított L-alakú kapaszkodó ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél
cső D=32mm, 1150x450mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 200 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*120*500 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
101 890 Ft / db

DEL5440N

DELABIE NylonClean T-alakú kapaszkodó fix függőleges szárral, fehér nylon bevonatú acél
D=32mm, 1150x500mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag
fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
124 850 Ft / db

DEL5440S

DELABIE T-alakú kapaszkodó fix függőleges szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin
selyem r.m. acél cső D=32mm, 1150x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 430 Ft / db

DEL5440P2

DELABIE T-alakú kapaszkodó fix függőleges szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish
fényes r.m. acél cső D=32mm, 1150x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
110 430 Ft / db



DEL5441N

DELABIE NylonClean T-alakú kapaszkodó csúsztatható függőleges szárral, fehér nylon
bevonatú acél D=32mm, 1150x500mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag
fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
135 370 Ft / db

DEL5441S

DELABIE T-alakú kapaszkodó csúsztatható függőleges szárral, ArN biztonsági hegesztésű
UltraSatin selyem r.m. acél D=32mm, 1150x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen
állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
143 880 Ft / db

DEL5441P

DELABIE T-alakú kapaszkodó csúsztatható függőleges szárral, ArN biztonsági hegesztésű
UltraPolish fényes r.m. acél D=32mm, 1150x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen
állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
143 880 Ft / db

DEL35440W

DELABIE Basic T-alakú kapaszkodó fix függőleges szárral, fehér acél D=32mm, 1150x500mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*1150*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
80 890 Ft / db



Mozgássérült kapaszkodók - Fal-padló rögzítésű kapaszkodók

GCB7575DEB

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, fehér, csavartakaró gyűrűvel, jobbos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 650 Ft / db

GCB7575DS

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, selyem, jobbos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
62 730 Ft / db

GCB7575DR

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, fényes, jobbos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC bal oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 960 Ft / db

GCB7575IEB

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, fehér, csavartakaró gyűrűvel, balos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
750*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
55 650 Ft / db

GCB7575IS

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, selyem, balos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
62 730 Ft / db

GCB7575IR

90°-os falra és padlóra rögzített kapaszkodó, fényes, balos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali megerősítéssel, szemből nézve a WC jobb oldalára kerül csavartakaró
gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 960 Ft / db



Mozgássérült kapaszkodók - Hajlított kapaszkodók

DEL5082W

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó, rm acél, fehér, 170 kg-ig terhelhető, d=32 mm,
400x400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
680*400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
66 110 Ft / db

DEL5082S

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó, rm acél, UltraSatin selyem, 170 kg-ig terhelhető,
d=32 mm, 400x400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
680*400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 480 Ft / db

DEL5082P

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó, rm acél, UltraPolish fényes, 170 kg-ig terhelhető,
d=32 mm, 400x400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 250 kg-ig tesztelve, max. 170 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
680*400*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
54 480 Ft / db

DEL35082W

DELABIE Basic 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=32mm r.m. acél fehér cső, 135kg
teherbírás, 400x400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 750 Ft / db



DEL35082S

DELABIE Basic 135°-ban hajlított kapaszkodó, D=32mm r.m. acél selyem cső, 135kg
teherbírás, 400x400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
41 120 Ft / db

DEL5081S

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó UltraSatin selyem, D=32mm, 400x400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, AISI 304 - bakteriosztatikus,
UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 370 Ft / db

DEL5081N

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó NylonClean fehér nylon bevonatú acél, D=32mm,
400x400 mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm
vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és
gombák elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
65 400 Ft / db

DEL5081P2

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó UltraPolish fényes, D=32mm, 400x400 mm
Anyag: rozsdamentes acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, AISI 304 - bakteriosztatikus,
UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 370 Ft / db



DEL5083N

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó NylonClean fehér nylon bevonatú acél, D=32mm,
220x220 mm
Anyag: acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, szénacél, fehér, UV-álló, NylonClean - 3.5mm
vastag fehér nylon burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és
gombák elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 590 Ft / db

DEL5083S

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó UltraSatin selyem, D=32mm, 220x220 mm
Anyag: rozsdamentes acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, AISI 304 - bakteriosztatikus,
UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 230 Ft / db

DEL5083P

DELABIE 135°-ban hajlított kapaszkodó UltraPolish fényes, D=32mm, 220x220 mm
Anyag: rozsdamentes acél, nylon - nagy szilárdságú poliamid, AISI 304 - bakteriosztatikus,
UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem, nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1,5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 2x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 230 Ft / db

GCB3030EB

135°-ban hajlított kapaszkodó, fehér, takarógyűrűvel, reverzibilis
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 820 Ft / db

GCB3030S

135°-ban hajlított kapaszkodó, selyem, reverzibilis
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 720 Ft / db



GCB3030R

135°-ban hajlított kapaszkodó, fényes, reverzibilis
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
300*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 190 Ft / db

Mozgássérült kapaszkodók - Sarokkapaszkodók

GCB7070EB

90°-ban hajlított vízszintes sarokkapaszkodó, 700*700 mm-es, 3 ponton rögzített, acél, fehér,
takarótárcsával
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 160 Ft / db

GCB7070S

90°-ban hajlított vízszintes sarokkapaszkodó, 700*700 mm-es, 3 ponton rögzített,
rozsdamentes acél, selyem, takarótárcsával
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
42 930 Ft / db

GCB7070R

90°-ban hajlított vízszintes sarokkapaszkodó, 700*700 mm-es, 3 ponton rögzített,
rozsdamentes acél, fényes, takarótárcsával
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 240 Ft / db

DEL5121N

DELABIE vízszintes sarokkapaszkodó 2 szárral, NylonClean fehér bevonatú acélcső,
D=32mm, 750x750mm
Anyag: acél, szénacél, meleg érzetű felület, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, vízszintes, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a
takarítást, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*73*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
115 050 Ft / db

DEL5120S

DELABIE vízszintes sarokkapaszkodó UltraSatin selyem rozsdamentes acél, D=32mm,
750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
786*786*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
106 500 Ft / db



DEL5120P2

DELABIE vízszintes sarokkapaszkodó UltraPolish fényes rozsdamentes acél, D=32mm,
750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 3x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
786*786*72 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
106 500 Ft / db

GCB707090DEB

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, fehér, takarógyűrűvel, jobbos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
53 770 Ft / db

GCB707090DS

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, takarótárcsával, rozsdamentes acél, matt, jobbos
Anyag: acél, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 610 Ft / db

GCB707090DR

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, takarótárcsával, rozsdamentes acél, fényes,
jobbos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 240 Ft / db

GCB707090IEB

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, fehér, takarótárcsával, balos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
53 770 Ft / db

GCB707090IS

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, takarótárcsával, rozsdamentes acél, matt, balos
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 610 Ft / db



GCB707090IR

Kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó, takarótárcsával, rozsdamentes acél, fényes,
balos
Anyag: acél, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Magyarország

Méretek:
700*900*700 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
72 240 Ft / db

DEL5100DS

DELABIE sarokkapaszkodó balos, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél cső
D=32mm, 1265x560x660mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
560*1265*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 700 Ft / db

DEL5100DP2

DELABIE sarokkapaszkodó balos, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél cső
D=32mm, 1265x560x660mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
560*1265*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 700 Ft / db

DEL5100N

DELABIE sarokkapaszkodó zuhanyzóba 3 szárral, jobbos, NylonClean fehér bevonatú
acélcső, D=32mm, 1245x570x660mm
Anyag: acél, szénacél, meleg érzetű felület, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
570*1245*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
155 180 Ft / db



DEL5100GS

DELABIE sarokkapaszkodó jobbos, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin selyem r.m. acél
cső D=32mm, 1265x560x660mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
560*1265*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 700 Ft / db

DEL5100GP2

DELABIE sarokkapaszkodó jobbos, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish fényes r.m. acél
cső D=32mm, 1265x560x660mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
560*1265*660 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 700 Ft / db

DEL5481N

DELABIE sarokkapaszkodó zuhanyzóba csúsztatható függőleges szárral, NylonClean fehér
bevonatú acélcső, D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: acél, szénacél, meleg érzetű felület, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen állítható és
fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 5x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 550 Ft / db

DEL5481S

DELABIE zuhanykapaszkodó csúsztatható szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin
selyem r.m. acél cső D=32mm, 1160x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen
állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1160*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
186 660 Ft / db



DEL5481P

DELABIE zuhanykapaszkodó csúsztatható szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish
fényes r.m. acél cső D=32mm, 1160x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen
állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1160*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
186 660 Ft / db

DEL5481DS

DELABIE zuhanykapaszkodó jobb-közép szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin
selyem r.m. acél cső D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 750 Ft / db

DEL5481DP2

DELABIE zuhanykapaszkodó jobb-közép szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish
fényes r.m. acél cső D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 750 Ft / db

DEL5490N

DELABIE sarokkapaszkodó zuhanyzóba bal-közép függőleges szárral, NylonClean fehér
bevonatú acélcső, D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: acél, szénacél, meleg érzetű felület, UV-álló, NylonClean - 3.5mm vastag fehér nylon
burkolat antibakteriális felületkezeléssel, mely segít megelőzni a baktériumok és gombák
elszaporodását
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=73 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE NylonClean kapaszkodók faltól való
távolsága 38 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 5x6 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 860 Ft / db



DEL5481GS

DELABIE zuhanykapaszkodó bal-közép szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraSatin
selyem r.m. acél cső D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: bal oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 750 Ft / db

DEL5481GP2

DELABIE zuhanykapaszkodó bal-közép szárral, ArN biztonsági hegesztésű UltraPolish
fényes r.m. acél cső D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: jobb oldali sarokkapaszkodó, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható,
higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, exkluzív ArN-Securit
biztonsági hegesztés - a fali rögzítőtárcsák és a cső illesztését extra erős, láthatatlan, biztonsági
gyöngyhegesztés biztosítja, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
164 750 Ft / db

DEL35481W

DELABIE Basic sarokkapaszkodó zuhanyzóba csúsztatható függőleges szárral, fehér
acélcső, D=32mm, 1150x750x750mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Teljesítmény: 200 kg-ig tesztelve, max. 135 kg
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus, a felszálló ág vízszintesen állítható és fixálható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, a DELABIE mozgássérült kapaszkodók faltól való
távolsága 40 mm, mely biztonsági megoldás megakadályozza, hogy egy szerencsétlen mozdulat
során a kézfej, a csukló vagy az alkar beszoruljon a fal és a kapaszkodó közé, 4x3 rögzítési pont
Szabvány: CE, 2007/47/CE - Orvosi eszköz irányelv , EN 12182-2012 - Harmonizált szabvány, EN
ISO 14971-2012 - Harmonizált szabvány, 93/42/EEC - Orvosi eszköz irányelv
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
750*1150*750 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
118 600 Ft / db

Fürdőszobák piperefelszerelései
Fürdőszobák piperefelszerelései - Pompei fekete INOX kollekció

GCHP1

Pompei egyágú akasztó, fogas, AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, 1 állás
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
30*60*50 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 730 Ft / db

GCHP10

Pompei fali fém szappantartó csepegtető résekkel AISI304 r.m. acélból, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
192*30*100 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 100 Ft / db



GCHP46

Pompei fali rácsos zuhanypolc AISI304 r.m. acélból, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, rácsos
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
300*25*140 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 230 Ft / db

GCHP7

Pompei kistekercses WC-papírtartó AISI304 r.m. acélból, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, 1 állás
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
170*40*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 980 Ft / db

GCHP3

Pompei fali szappantartó üvegtállal AISI304 r.m. acélból, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
103*48*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 970 Ft / db

GCHP13

Pompei fali WC-kefe tartó üveg kehellyel, AISI304 r.m. acél kerettel, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
90*380*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 050 Ft / db

GCHP26

Pompei fali pumpás szappanadagoló üveg testtel, AISI304 r.m. acél tartóval, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Működtetés: pumpás
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
68*164*115 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 450 Ft / db

GCHP42

Pompei fali üveg fogkefe tartó AISI304 r.m. acél kerettel, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
68*85*102 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 440 Ft / db

GCHP15

Pompei nyitott törölközőtartó, AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, 1 állás
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
265*40*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 150 Ft / db



GCHP11

Pompei egyágú törölközőtartó rúd, AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, 1 állás
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
600*30*75 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 000 Ft / db

GCHP12

Pompei kétágú törölközőtartó rúd, AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, 2 állás
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
600*30*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
37 250 Ft / db

GCHP17

Pompei rácsos törölközőtartó polc, AISI304 r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma, rácsos
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
600*30*210 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
51 220 Ft / db

GCHP18

Pompei üveg piperepolc AISI304 r.m. acél kerettel, matt fekete, 500mm széles
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Kialakítás: szögletes forma
Rendszer típusa: Pompei matt fekete szállodai piperetermékek
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: GENWEC

Méretek:
500*31*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 610 Ft / db

Fürdőszobák piperefelszerelései - Zuhanyfüggöny tartók

DEL1367

DELABIE fix sarok zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=20mm,
900x900mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: higiénikus, derékszögű
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 460 Ft / db

DEL362

DELABIE sarok zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=20mm/16mm,
csavarva állítható száranként 700-900mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20/16 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Kialakítás: higiénikus, derékszögű
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
47 810 Ft / db

DEL361

DELABIE fix sarok zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=16mm,
800x800mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 16 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Kialakítás: higiénikus, derékszögű
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
28 550 Ft / db

DEL359

DELABIE egyenes zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=20mm,
csavarva állítható szélesség 800-1400mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Kialakítás: higiénikus, egyenes
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2x2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 750 Ft / db



DEL2359

DELABIE fix egyenes zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=20mm,
1000mm, méretre vágható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: higiénikus, egyenes, méretre vágható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 990 Ft / db

DEL4359

DELABIE fix egyenes zuhanyfüggöny tartórúd, 1mm vastag, fényes r.m. acél cső, D=20mm,
2000mm, méretre vágható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: higiénikus, egyenes, méretre vágható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 2x4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
38 290 Ft / db

DEL4373

DELABIE mennyezti rögzítő szár D=20mm zuhanyfüggöny tartórúdhoz, 1mm vastag, fényes
r.m. acél, 1000mm méretre vágható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: egyenes, méretre vágható
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, 4 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
33 020 Ft / db

DEL3372

DELABIE mennyezti rögzítő szár D=16mm zuhanyfüggöny tartórúdhoz, 1mm vastag, fényes
r.m. acél, 1000mm méretre vágható
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 16 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsa nélkül
Kialakítás: egyenes, méretre vágható
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 rögzítési pont
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 990 Ft / db

DEL381

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 6db műanyag zuhanykarikával, fehér, 900x1800mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
900*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 680 Ft / db

DEL382

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 8db műanyag zuhanykarikával, fehér, 1200x1800mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 240 Ft / db

DEL387

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 12db műanyag zuhanykarikával, fehér, 1800x1800mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1800*1800 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 990 Ft / db



DEL1381

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 6db műanyag zuhanykarikával, fehér, 900x2000mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
900*2000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 630 Ft / db

DEL1382

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 8db műanyag zuhanykarikával, fehér, 1200x2000mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1200*2000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 330 Ft / db

DEL1386

DELABIE PVC zuhanyfüggöny 12db műanyag zuhanykarikával, fehér, 1800x2000mm
Anyag: PVC, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1800*2000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 310 Ft / db

DEL510159N

DELABIE felhajtható zuhanyfüggöny tartó betegfürdető kád vagy akadálymentes zuhanyzó
elé, lecsapódásmentes, nagy szilárdságú fehér nylon borítású 2 mm falvastagságú, 32 mm
átmérőjű acél csővel, 900 mm
Anyag: acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 2 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
207*122*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 670 Ft / db

DEL510159S

DELABIE felhajtható zuhanyfüggöny tartó betegfürdető kád vagy akadálymentes zuhanyzó
elé, lecsapódásmentes, r.m. acél, nem porózus UltraSatin polírozású selyem felülettel, 900
mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraSatin - ultrafinom polírozású selyem,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
207*122*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 670 Ft / db

DEL510159P

DELABIE felhajtható zuhanyfüggöny tartó betegfürdető kád vagy akadálymentes zuhanyzó
elé, r.m. acél, nem porózus UltraPolish fényes, 900 mm
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, UltraPolish - ultrafinom polírozású fényes,
nem porózus felület
Anyag vastagsága: megerősített hátfal, 4 mm
Cső: 32 mm átmérő, 1.5 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, lecsapódásmentes, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
207*122*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 670 Ft / db

DEL510158

DELABIE poliészter zuhanyfüggöny 6 db műanyag zuhanykarikával, kinehezített alsó
résszel, fehér, 880x790 mm, külön rendelhető a felhajtható DELABIE zuhanyfüggő tartó
rudakhoz
Anyag: poliészter, fehér
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
225*60*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 080 Ft / db



Fürdőszobák piperefelszerelései - DELABIE kollekció

DEL511966C

DELABIE Be-Line fali kistekercses WC-papír tartó, alumínium, antracit
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: 28 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, 33x59 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
146*59*82 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 370 Ft / db

DEL511966W

DELABIE Be-Line fali kistekercses WC-papír tartó, alumínium, matt fehér
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: 28 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, 33x59 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
146*59*82 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 370 Ft / db

DEL4081S

DELABIE U-alakú fali kistekercses WC-papír tartó, r. m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*100*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 000 Ft / db

DEL4081P

DELABIE U-alakú fali kistekercses WC-papír tartó, r. m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
175*130*82 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 000 Ft / db

DEL4081EW

DELABIE U-alakú fali kistekercses WC-papír tartó, r. m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*80*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 910 Ft / db

DEL510082S

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó két tekercs számára, r. m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*90*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 220 Ft / db

DEL510082P

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó két tekercs számára, r. m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
155*65*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 220 Ft / db



DEL510082W

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó két tekercs számára, r. m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*90*350 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 220 Ft / db

DEL510083S

DELABIE fali kistekercses, vagy tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*62*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 140 Ft / db

DEL510083P

DELABIE fali kistekercses, vagy tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél,
fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*65*220 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 140 Ft / db

DEL510083W

DELABIE fali kistekercses, vagy tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél,
fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*65*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 140 Ft / db

DEL510083BK

DELABIE fali kistekercses, vagy tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél, matt
fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 63 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1
tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*65*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 260 Ft / db

DEL4070S

DELABIE fali tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 25 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*100*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 480 Ft / db

DEL4070P

DELABIE fali tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 25 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 72 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*100*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 480 Ft / db



DEL4070N

DELABIE fali tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, nylon
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér, fényes
Cső: 32 mm átmérő, 1.2 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 73 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*100*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 020 Ft / db

DEL510567

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó fedővel, egy tekercs számára, r. m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*70*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 230 Ft / db

DEL566

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó fedővel, egy tekercs számára, r. m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
180*70*240 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 230 Ft / db

DEL3565

DELABIE fali kistekercses WC-papír tartó fedővel, egy tekercs számára, r. m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
180*75*180 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 380 Ft / db

DEL511965C

DELABIE Be-Line felhajtható kapaszkodókra rögzíthető WC-papír tartó, alumínium, antracit
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: 27 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: rejtett csavarozással, a kapaszkodó leszerelése nélkül is könnyedén rögzíthető
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
148*104*27 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 350 Ft / db

DEL511965W

DELABIE Be-Line felhajtható kapaszkodókra rögzíthető WC-papír tartó, alumínium, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Cső: 27 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: rejtett csavarozással, a kapaszkodó leszerelése nélkül is könnyedén rögzíthető
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
148*104*27 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 350 Ft / db

DEL511943C

DELABIE Be-Line egyágú akasztó, alumínium, antracit
Anyag: alumínium, metalizált antracit
Cső: 42 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
42*42*43 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db

DEL511943W

DELABIE Be-Line egyágú akasztó, alumínium, matt fehér
Anyag: alumínium, exkluzív matt fehér
Cső: 42 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 tekercs
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
42*42*43 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 990 Ft / db



DEL4042S

DELABIE kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*60*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 150 Ft / db

DEL4042P

DELABIE kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
100*60*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 150 Ft / db

DEL4042W

DELABIE kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*60*95 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 010 Ft / db

DEL4043S

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*70*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 880 Ft / db

DEL4043P

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*60*160 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 880 Ft / db

DEL4043EW

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*60*170 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 010 Ft / db

DEL4043BK

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, matt fekete
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, exkluzív matt fekete
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE Black Magic exluzív fekete közösségi szaniter és pipere termékek, 1
állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*60*170 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 220 Ft / db



DEL4047P

DELABIE hosszított kivitelű egyágú akasztó 100 mm kinyúlással, kerek, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*70*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 230 Ft / db

DEL4047EW

DELABIE hosszított kivitelű egyágú akasztó 100 mm kinyúlással, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Cső: 20 mm átmérő, 1 mm falvastagság
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
123*70*125 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 000 Ft / db

DEL510047S

DELABIE kompakt méretű dizájn akasztó, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
40*18*18 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 340 Ft / db

DEL510047P

DELABIE kompakt méretű dizájn akasztó, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
40*18*18 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 340 Ft / db

DEL510047W

DELABIE kompakt méretű dizájn akasztó, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
40*18*18 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 340 Ft / db

DEL301

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*65*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 720 Ft / db

DEL1301W

DELABIE egyágú akasztó, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, fehér
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*75*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 450 Ft / db

DEL302

DELABIE kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, krómozott fényes
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*60*280 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 820 Ft / db



DEL1302W

DELABIE kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, fehér
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*75*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
17 250 Ft / db

DEL303D

DELABIE háromágú akasztó, kerek, r.m. acél, krómozott fényes
Anyag: rozsdamentes acél, krómozott fényes
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*70*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 380 Ft / db

DEL1303W

DELABIE háromágú akasztó, kerek, r.m. acél, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, fehér
Kialakítás: kerek forma, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*60*360 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
26 680 Ft / db

DEL510043N

DELABIE NylonClean egyágú akasztó, nagy keménységű nylon, fehér
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér
Cső: 10 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=62 mm
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
62*62*42 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 610 Ft / db

DEL510042N

DELABIE NylonClean kétágú akasztó, nagy keménységű nylon, fehér
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér
Cső: 10 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=62 mm
Kialakítás: kerek forma
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
62*62*42 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 940 Ft / db

DEL510104S

DELABIE 30kg felett akasztás-biztosan lebillenő egyágú fogas börtönök, fogdák részére, r.m.
acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 90 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*70*90 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
65 170 Ft / db

DEL101P

DELABIE kalaptartó egyágú akasztóval, r.m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
90*25*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 050 Ft / db



DEL510627S

DELABIE vandálbiztos fali szappantartó lekerekített formával, csepegtetővel, 1,5mm r.m. acél
lemezből, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
130*70*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 350 Ft / db

DEL510627P

DELABIE vandálbiztos fali szappantartó lekerekített formával, csepegtetővel, 1,5mm r.m. acél
lemezből, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
125*70*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 350 Ft / db

DEL710500

DELABIE BAYBLEND fali szappantartó, selyem matt
Anyag: Bayblend - nagy ellenállású műanyag, selyem matt
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*50*175 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 760 Ft / db

DEL710501

DELABIE BAYBLEND fali szappantartó, krómozott fényes
Anyag: Bayblend - nagy ellenállású műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*40*60 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 760 Ft / db

DEL511922C

DELABIE Be-Line és NylonClean kapaszkodókra rögzíthető dizájner piperepolc 2db
akasztóval, 165x70mm, antracit
Anyag: ABS műanyag, metalizált antracit
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
165*71*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 100 Ft / db

DEL511922W

DELABIE Be-Line és NylonClean kapaszkodókra rögzíthető dizájner piperepolc 2db
akasztóval, 165x70mm, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
165*71*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 100 Ft / db

DEL511922P

DELABIE Be-Line és NylonClean kapaszkodókra rögzíthető dizájner piperepolc 2db
akasztóval, 165x70mm, krómozott fényes
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, lopásbiztos rögzítés
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
165*71*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 790 Ft / db

DEL569

DELABIE vandálbiztos, rácsos fali szappantartó négyzetes formával, robusztus kialakítás,
rozsdamentes acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, fényes
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
110*40*140 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 130 Ft / db



DEL510120N

DELABIE csúsztatható szappantartó 25 mm és 32 mm átmérőjű zuhanykapaszkodókra,
lekerekített, fehér
Anyag: nylon - nagy szilárdságú poliamid, fehér, fényes
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített,
biztonságos kialakítás
Rögzítés: d = 25/32 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
173*36*87 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 210 Ft / db

DEL551

DELABIE fali piperepolc, 450 mm széles, 120 mm mély, lekerekített, biztonságos sarkokkal, r.
m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
120*40*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 420 Ft / db

DEL552

DELABIE fali piperepolc, 450 mm széles, 120 mm mély, lekerekített, biztonságos sarkokkal,
acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*35*460 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 450 Ft / db

DEL553

DELABIE fali piperepolc, 600 mm széles, 120 mm mély, lekerekített, biztonságos sarkokkal, r.
m. acél, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*35*650 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
27 060 Ft / db

DEL554

DELABIE fali piperepolc, 600 mm széles, 120 mm mély, lekerekített, biztonságos sarkokkal,
acél, fehér
Anyag: acél, szénacél, fehér
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, lekerekített, biztonságos
kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*35*650 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
22 030 Ft / db

DEL510788S

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 1 állású, r.m. acél, d=20 mm, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*66 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 020 Ft / db

DEL510788P

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 1 állású, r.m. acél, d=20 mm, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*66 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
20 020 Ft / db



DEL510788W

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 1 állású, r.m. acél, d=20 mm, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, ergonomikus,
higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*66 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
19 020 Ft / db

DEL510790S

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 2 állású, r.m. acél, d=16/20 mm, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Cső: 16/20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*66 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 230 Ft / db

DEL510790P

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 2 állású, r.m. acél, d=16/20 mm, fényes
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Cső: 16/20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*146 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
32 230 Ft / db

DEL510790W

DELABIE törölközőtartó rúd, 600 mm egyenes, 2 állású, r.m. acél, d=16/20 mm, fehér
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Cső: 16/20 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D = 62 mm
Kialakítás: egyenes, csavartakaró gyűrűvel, vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus,
ergonomikus
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*62*146 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
30 610 Ft / db

Fürdőszobák piperefelszerelései - Green Clean INOX kollekció

GCHI33

Vandálbiztos, beépített kistekercses WC-papír tartó, szögletes peremmel, szemből
rögzíthető, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, 181x181 mm
Rendszer típusa: háztartási WC-papír méretű tekercshez, 1 tekercs
Rögzítés: beépített, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
181*181*107 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
48 910 Ft / db

GCHI32-TC

Vandálbiztos, beépített kistekercses WC-papír tartó szervizfolyosós szereléshez, kerek
peremmel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Kialakítás: kerek forma, vandálbiztos, D=186 mm
Rendszer típusa: háztartási WC-papír méretű tekercshez, 1 tekercs
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés
méretre vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, 4 rögzítési pont
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
44 780 Ft / db



GCHI29S

Vandálbiztos fali szappantartó lekerekített sarkokkal, csepegtető furatokkal, nagy kockázatú
közösségi zuhanyzókba, 5 mm vastag rozsdamentes acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 140 Ft / db

GCHI10S

Szappantartó, r.m. acél, selyem, INOX
fali rúd szappantartó tál zuhanyzóba
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*108*106 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 800 Ft / db

GCHI10S-FP

Szappantartó, r.m. acél, selyem, INOX, Silk Touch ujjlenyomatmentes felülettel
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Gyártó: Green Clean Méretek:

50*108*106 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 120 Ft / db

GCHI10

Szappantartó, r.m. acél, fényes, INOX
fali rúd szappantartó tál zuhanyzóba
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Gyártó: Green Clean Kiszerelés:

1 db

Nettó ár:
6 800 Ft / db

GCHI6S

Vandálbiztos egyágú akasztó, fogas 83 mm mély kiállással, robusztus kialakítás, AISI304-es
rozsdamentes acél, szálcsiszolt selyem, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, d = 75.5 mm
Kialakítás: vandálbiztos, ergonomikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
75*75*83 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 130 Ft / db

GCHI7S

Vandálbiztos akasztó börtönök, fogdák részére, 16 kg feletti túlterhelés esetén lebillen,
akasztásbiztos, fali, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, 108x108 mm
Teljesítmény: 16 kg
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, lopásbiztos rögzítés, 4 rögzítési pont
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
108*108*57 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 910 Ft / db

GCHI7S-TC

Vandálbiztos akasztó börtönök, fogdák részére, 16 kg feletti terhelésnél lebillen,
akasztásbiztos, szervizfolyosós, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával, 108x108 mm
Teljesítmény: 16 kg
Kialakítás: szögletes forma, vandálbiztos, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 1 állás
Rögzítés: lopásbiztos rögzítés, fal mögötti rögzítéssel, szervizfolyosóhoz - a rögzítés méretre
vágható külső menetes rúd segítségével történik, mely a termék tartozéka, max. 200 mm
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
108*108*57 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 650 Ft / db



GCHI1S

Egyágú akasztó, fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, szálcsiszolt selyem, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*50*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 000 Ft / db

GCHI1S-FP

Egyágú akasztó, fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, Silk Touch ujjlenyomatmentes
felülettel, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: ergonomikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*50*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 400 Ft / db

GCHI1

Egyágú akasztó, fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, fényes, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: ergonomikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*50*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 200 Ft / db

GCHI1B

Egyágú akasztó, fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, fehér, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*50*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 200 Ft / db

GCHI1N

Egyágú akasztó, fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, matt fekete, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
50*50*45 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 810 Ft / db

GCHI2S

Dupla akasztó, kétágú fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, szálcsiszolt selyem, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*52*52 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
7 700 Ft / db

GCHI2S-FP

Dupla akasztó, kétágú fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, Silk Touch ujjlenyomatmentes
felülettel, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: ergonomikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*52*52 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 770 Ft / db



GCHI2

Dupla akasztó, kétágú fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, fényes, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*52*52 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 230 Ft / db

GCHI2B

Dupla akasztó, kétágú fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, fehér, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fehér
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*52*52 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 230 Ft / db

GCHI2N

Dupla akasztó, kétágú fogas, AISI304-es rozsdamentes acél, matt fekete, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fekete
Takarótárcsa: takarótárcsával
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus, 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
100*52*52 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 000 Ft / db

GCHI4S

Vandálbiztos 4 ágú akasztó, rozsdamentes acél, selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 3 mm
Cső: 16 mm átmérő
Kialakítás: vandálbiztos, ergonomikus
Rendszer típusa: 4 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
250*25*40 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
15 960 Ft / db

GCHI18S

Rozsdamentes acél piperepolc, r.m. acél, selyem, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
16 980 Ft / db

GCHI18S-FP

Rozsdamentes acél piperepolc, r.m. acél, Silk touch ujjlenyomatmentes bevonattal, INOX
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, Silk touch, ujjlenyomatmentes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
34 010 Ft / db

GCHI18

Rozsdamentes acél piperepolc, fényes, 457 mm széles
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 950 Ft / db

GCHI20C

Falra szerelhető sörnyitó, r.m. acél, fényes, INOX
közösségi sörnyitó
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, fényes
Gyártó: Green Clean

Méretek:
60*48*20 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 970 Ft / db



Fürdőszobák piperefelszerelései - Ontario kollekció

B00223CH

Falra szerelhető WC-kefe tartó, Ontario
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: BISK

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 600 Ft / db

B00209CH

Falra szerelhető szappanadagoló, pumpás, Ontario
folyékonyszappan adagoló
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: BISK

Méretek:
70*110*165 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 810 Ft / db

B00224CH

Falra szerelhető üveg szappantartó, Ontario
szappantartó
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: BISK

Méretek:
130*130*55 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 800 Ft / db

B00226CH

Falra szerelhető pohártartó üvegpohárral, krómozott fényes, Ontario
fali pohártartó
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Származási hely: Lengyelország

Méretek:
66*115*95 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 860 Ft / db

B00228CH

Egyágú fali akasztó, Ontario
egyágú fogas
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: BISK

Méretek:
55*45*60 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
2 430 Ft / db

B00221CH

WC-papír tartó fedővel, Ontario
kistekercses toalettpapír tartó
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
145*45*155 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 990 Ft / db

B00219CH

WC papír tartó fedő nélkül, Ontario
kistekercses toalettpapír tartó
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Származási hely: EU

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 610 Ft / db

B00211CH

Üvegpolc, pipere polc, Ontario
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország

Méretek:
570*110*55 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 630 Ft / db



B00218CH

Törölközőtartó, kör alakú, zárt, Ontario
fali törölközőtartó
Anyag: cink-alumínium ötvözet, krómozott fényes
Származási hely: Lengyelország - Gyártó: BISK

Méretek:
165*45*200 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 910 Ft / db

Fürdőszobák piperefelszerelései - Piperetükrök

GC00040C

Szállodai kozmetikai pipere tükör LED fénnyel, 3x-os nagyítással, 250 mm átmérőjű dönthető
tükörrel, kihajtható, kerek forma, sárgaréz, krómozott fényes borítással
Anyag: sárgaréz, tükör, krómozott fényes
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
250*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 460 Ft / db

GC00041C

Szállodai kozmetikai pipere tükör 3x nagyítással, D=200mm dönthető tükörrel, kihajtható,
kerek, sárgaréz, krómozott fényes
Anyag: sárgaréz, tükör, krómozott fényes
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
200*332 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 830 Ft / db

GC00042C

Szállodai kozmetikai pipere tükör 3x-os nagyítással, 150 mm átmérőjű dönthető tükörrel,
kihajtható, kerek forma, rozsdamentes acél test, sárgaréz keret krómozott fényes borítással
Anyag: sárgaréz, tükör, rozsdamentes acél, krómozott fényes
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország

Méretek:
150*210 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
18 760 Ft / db

B00043CH

Szállodai kozmetikai pipere tükör 3x nagyítással, D=140mm kerek dönthető tükörrel,
harmonika karral kihúzható, krómozott fényes r.m. acél test
Anyag: tükör, rozsdamentes acél, krómozott fényes
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Lengyelország

Méretek:
175*300*30 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 720 Ft / db

GC00044C

Szállodai pipere tükör 3x nagyítással, D=203mm, dönthető, kihajtható, kerek, sárgaréz,
krómozott fényes
Anyag: sárgaréz, tükör, krómozott fényes
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
28 130 Ft / db



GC00044N

Szállodai pipere tükör 3x nagyítással, D=203mm, dönthető, kihajtható, kerek, sárgaréz, matt
fekete
Anyag: sárgaréz, tükör, exkluzív matt fekete
Teljesítmény: 3x
Kialakítás: lekerekített, biztonságos kialakítás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: ISO 9001:2008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Spanyolország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
35 550 Ft / db

Fürdőszobák piperefelszerelései - Egyéb vegyes kollekciók

GCHZ16D

Kétágú törölköző akasztó, Bright
fogas
Anyag: cink, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
68*75*54 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
2 770 Ft / db

B00046CH

Négyszögletes rácsos szappantartó
rácsos szappantartó polc zuhanyzóba
Anyag: rozsdamentes acél, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
135*90*30 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 050 Ft / db

B00044CH

Sarok szappantartó
rácsos szappantartó polc zuhanyzóba
Anyag: rozsdamentes acél, krómozott fényes
Szabvány: PN EN ISO 9001:2000 ZN-94/0001, ZN-95/0002, ZN-97/0008
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: EU

Méretek:
165*120*30 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 940 Ft / db

Nagyüzemi konyhatechnológia
Nagykonyhai mosogatók - 1 medencés mosogatók

GCK1-050644-NK

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
229 210 Ft / db

GCK1-050644-NKP

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: alacsony hátfallal, 100 mm magas és 15 mm vastag hátsó fali felhajtás, 40 mm magas
elülső és oldalsó lehajtás, lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
240 890 Ft / db

GCK1-050644-NL

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencével, lábra állítva, r.m.
acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 530 Ft / db



GCK1-050644-NLP

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencével, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
203 610 Ft / db

GCK1-050645-NK

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
235 100 Ft / db

GCK1-050645-NKP

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
246 780 Ft / db

GCK1-050645-NL

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencével, lábra állítva, r.m.
acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
198 420 Ft / db

GCK1-050645-NLP

500mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencével, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
209 500 Ft / db

GCK1-060755-NK

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
270 120 Ft / db

GCK1-060755-NKP

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
282 810 Ft / db



GCK1-060755-NL

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencével, lábra állítva, r.m.
acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
227 400 Ft / db

GCK1-060755-NLP

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencével, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 670 Ft / db

GCK1-060756-NK

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
289 610 Ft / db

GCK1-060756-NKP

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencével, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
302 290 Ft / db

GCK1-060756-NL

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencével, lábra állítva, r.m.
acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
246 890 Ft / db

GCK1-060756-NLP

600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencével, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 160 Ft / db

GCK1-100654-DK

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
288 800 Ft / db



GCK1-100654-DKP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
315 840 Ft / db

GCK1-100654-DL

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
246 160 Ft / db

GCK1-100654-DLP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 600 Ft / db

GCK1-100654-IK

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
288 800 Ft / db

GCK1-100654-IKP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
315 840 Ft / db

GCK1-100654-IL

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
246 160 Ft / db

GCK1-100654-ILP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencével, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 600 Ft / db



GCK1-100755-DK

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
302 280 Ft / db

GCK1-100755-DKP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
329 320 Ft / db

GCK1-100755-DL

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 560 Ft / db

GCK1-100755-DLP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
269 000 Ft / db

GCK1-100755-IK

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
302 280 Ft / db

GCK1-100755-IKP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
329 320 Ft / db

GCK1-100755-IL

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 560 Ft / db



GCK1-100755-ILP

1000mm 1 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencével, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
269 000 Ft / db

Nagykonyhai mosogatók - 2 medencés mosogatók

GCK2-100644-NK

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
336 020 Ft / db

GCK2-100644-NKP

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
363 580 Ft / db

GCK2-100644-NL

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
292 560 Ft / db

GCK2-100644-NLP

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
304 220 Ft / db

GCK2-100645-NK

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
348 350 Ft / db

GCK2-100645-NKP

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
375 910 Ft / db



GCK2-100645-NL

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
304 890 Ft / db

GCK2-100645-NLP

1000mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
316 550 Ft / db

GCK2-120755-NK

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
373 640 Ft / db

GCK2-120755-NKP

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
401 630 Ft / db

GCK2-120755-NL

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
330 180 Ft / db

GCK2-120755-NLP

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
341 210 Ft / db

GCK2-120756-NK

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
407 510 Ft / db



GCK2-120756-NKP

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
435 490 Ft / db

GCK2-120756-NL

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
364 050 Ft / db

GCK2-120756-NLP

1200mm 2 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1200*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
375 070 Ft / db

GCK2-160654-DK

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
407 680 Ft / db

GCK2-160654-DKP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
436 540 Ft / db

GCK2-160654-DL

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
361 770 Ft / db

GCK2-160654-DLP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
373 360 Ft / db



GCK2-160654-IK

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
407 680 Ft / db

GCK2-160654-IKP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
436 540 Ft / db

GCK2-160654-IL

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
361 770 Ft / db

GCK2-160654-ILP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
373 360 Ft / db

GCK2-160755-DK

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
428 800 Ft / db

GCK2-160755-DKP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
457 660 Ft / db

GCK2-160755-DL

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
382 890 Ft / db



GCK2-160755-DLP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
394 480 Ft / db

GCK2-160755-IK

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
428 800 Ft / db

GCK2-160755-IKP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
457 660 Ft / db

GCK2-160755-IL

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
382 890 Ft / db

GCK2-160755-ILP

1600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
394 480 Ft / db

Nagykonyhai mosogatók - 3 medencés mosogatók

GCK3-140644-NK

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
458 360 Ft / db

GCK3-140644-NKP

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
486 440 Ft / db



GCK3-140644-NL

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
414 080 Ft / db

GCK3-140644-NLP

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x400x250mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
425 310 Ft / db

GCK3-140645-NK

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
479 880 Ft / db

GCK3-140645-NKP

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
507 960 Ft / db

GCK3-140645-NL

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
435 600 Ft / db

GCK3-140645-NLP

1400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 400x500x250mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
446 830 Ft / db

GCK3-180755-NK

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
553 060 Ft / db



GCK3-180755-NKP

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
609 190 Ft / db

GCK3-180755-NL

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
508 280 Ft / db

GCK3-180755-NLP

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x500x300mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
530 110 Ft / db

GCK3-180756-NK

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
596 100 Ft / db

GCK3-180756-NKP

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
652 230 Ft / db

GCK3-180756-NL

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
551 320 Ft / db

GCK3-180756-NLP

1800mm 3 medencés nagykonyhai mosogató 500x600x300mm medencékkel, lábra állítva,
polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1800*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
573 150 Ft / db

GCK3-190644-DK

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
556 060 Ft / db



GCK3-190644-DKP

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
619 530 Ft / db

GCK3-190644-DL

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
510 390 Ft / db

GCK3-190644-DLP

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
552 710 Ft / db

GCK3-190644-IK

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
556 060 Ft / db

GCK3-190644-IKP

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
619 530 Ft / db

GCK3-190644-IL

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
510 390 Ft / db

GCK3-190644-ILP

1900mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x400x250mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1900*600*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
552 710 Ft / db

GCK3-240755-DK

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
717 850 Ft / db



GCK3-240755-DKP

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
774 650 Ft / db

GCK3-240755-DL

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
665 500 Ft / db

GCK3-240755-DLP

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató jobb oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
703 370 Ft / db

GCK3-240755-IK

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
717 850 Ft / db

GCK3-240755-IKP

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, takaróköpennyel, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, takaróköpennyel, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
774 650 Ft / db

GCK3-240755-IL

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
665 500 Ft / db

GCK3-240755-ILP

2400mm 3 medencés nagykonyhai mosogató bal oldali csepegtetővel, 500x500x300mm
medencékkel, lábra állítva, polccal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: lábra állítva, alsó polccal
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2400*700*850 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
703 370 Ft / db

Nagykonyhai mosogatók - Mosogató medence fedlapok

GCK1F-050644-N

500x600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató medence, 400x400x250mm belső
méretekkel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
500*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
88 760 Ft / db



GCK1F-100654-I

1000x600mm 1 medencés nagykonyhai mosogató medence bal oldali csepegtetővel,
500x400x250mm belső méretekkel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
120 320 Ft / db

GCK2F-100644-N

1000x600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató medence csepegtető nélkül,
400x400x250mm belső méretekkel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Kialakítás: 100 mm magas és 15 mm vastag hátsó fali felhajtás, 40 mm magas elülső és oldalsó
lehajtás
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1000*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
161 200 Ft / db

GCK2F-140644-I

1400x600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató medence bal oldali csepegtetővel,
400x400x250mm belső méretekkel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1400*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
177 580 Ft / db

GCK2F-160654-I

1600x600mm 2 medencés nagykonyhai mosogató medence bal oldali csepegtetővel,
500x400x250mm belső méretekkel, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: álló
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
1600*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
202 650 Ft / db

Nagyüzemi konyhatechnológia - Kiöntők, zsírfogók

DEL180140

Kézmosó kiöntő ráccsal, leeresztő szelepekkel, álló, állítható lábakkal, jobb oldali 35mm
csapfurattal, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló, 6 rögzítési pont
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, A kézmosó medencéhez 5/4" leeresztő szelep, a kiöntőhöz 6/4"
leeresztő szelep jár.
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*900*600 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
565 630 Ft / db

DEL180150

Álló kiöntő 150 mm mély medencével, ráccsal, állítható lábakkal, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali és álló, 2 rögzítési pont
Vízelvezetés: 6/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
480*480*480 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
331 550 Ft / db

GCK00019

Rozsdamentes acél kiöntő, falikút ráccsal, hátlappal, leeresztőszeleppel, szifon nélkül,
selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 13310:2015 - Konyhai mosogatókra, kiöntőkre vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
460*350*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
43 420 Ft / db



GCK00019-NG

Rozsdamentes acél kiöntő, falikút rács nélkül, hátlappal, leeresztőszeleppel, szifon nélkül,
selyem matt
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 13310:2015 - Konyhai mosogatókra, kiöntőkre vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
460*350*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
39 960 Ft / db

GCK00019-GRID

Rács rozsdamentes acél kiöntőhöz, falikúthoz
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
460*350*230 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 470 Ft / db

Nagyüzemi konyhatechnológia - Kézmosók

DEL18431015SP

Rozsdamentes acél fali kézmosó szifontakaró nélkül, selyem, 1,2 mm, DELABIE
TEMPOMATIC 4 kevert vizes infracsappal, termosztatikus keverővel, 230V hálózati, beépített
szappanadagolóval
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*195*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
533 600 Ft / db

DEL18431015

Rozsdamentes acél fali kézmosó szifontakaró nélkül, selyem, 1,2 mm, DELABIE
TEMPOMATIC 4 kevert vizes infracsappal, termosztatikus keverővel, 6V elemes, beépített
szappanadagolóval
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*320*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
521 390 Ft / db

DEL184310SP

Rozsdamentes acél fali mosdó szifontakaró nélkül, r.m. acél, selyem, 1,2 mm, keverőkaros
DELABIE TEMPOMATIC MIX 4 infracsappal, hálózati 230V, pultba épített szappanadagolóval
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Teljesítmény: 230 V
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 3 liter / perc
Vízelvezetés: alsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*195*390 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
437 910 Ft / db



DEL184310

Rozsdamentes acél fali kézmosó szifontakaró nélkül, selyem, 1,2 mm, keverőkaros DELABIE
TEMPOMATIC MIX 4 infracsappal, 6V elemes, beépített szappanadagolóval
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Teljesítmény: 6 V
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 3 liter / perc
Vízelvezetés: alsó kifolyású
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*320*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
422 190 Ft / db

DEL180300

Rozsdamentes acél álló kézmosó lábkapcsolós, időzített nyomógombbal, lengő kifolyóval,
kevert vízre
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1 mm
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval
Rögzítés: fali és álló
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: alsó kifolyású, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
400*400*880 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
414 020 Ft / db

DEL182310

DELABIE rm acél fali kézmosó térdműködtetésű, időzített nyomólappal, kifolyóval,
mechanikus előkeverővel
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Működtetés: térdműködtetésű
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
385*250*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 220 Ft / db

DEL181310

DELABIE rm acél fali térdműködtetésű kézmosó kifolyó és nyomógomb nélkül, 22mm
csapfurattal
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 0.8 mm
Működtetés: térdműködtetésű
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: kifolyó nélkül
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
385*250*385 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
154 120 Ft / db

DEL180330

DELABIE GENOU rozsdamentes acél fali kézmosó szett önelzáró, időzített térdkapcsolóval,
lengő kifolyóval, leeresztőszeleppel, kevert vízre
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Működtetés: időzített, önzáró működtetőkarral
Kialakítás: préselt medence, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 14688:2006 - Közösségi mosdók teljesítményére vonatkozó harmonizált
szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, gyári beállítás: 3 liter / perc, 3
liter / perc
Vízelvezetés: alsó kifolyású, leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
400*330*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
276 720 Ft / db



Nagyüzemi konyhatechnológia - Csaptelepek, öblítőzuhanyok

DEL5626

DELABIE álló nagykonyhai öblítő zuhany antitorziós rugó megerősítéssel, keverőkarral
Anyag: sárgaréz, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: karos
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, 340 - 580 mm
Rögzítés: fali és álló, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
347 980 Ft / db

DEL5630

DELABIE álló nagykonyhai öblítő zuhany antitorziós rugó megerősítéssel, gömbfejű karokkal
Anyag: sárgaréz, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, 340 - 580 mm
Rögzítés: fali és álló, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
337 690 Ft / db

DEL5632

DELABIE álló nagykonyhai mosogató csap lengő kifolyóval, rugós antitorziós elő-öblítő
zuhannyal
Anyag: sárgaréz, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval
Kifolyás: lengő kifolyóval
Rögzítés: álló, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 25 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*130*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
422 960 Ft / db

DEL5634

DELABIE fali nagykonyhai mosogató csaptelep szett lengő kifolyóval, rugó megerősítésű
antitorziós elő-öblítő zuhannyal, hideg-meleg vízre
Anyag: sárgaréz, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval
Rögzítés: fali, falon kívüli, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 25 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
207*122*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
405 730 Ft / db

DELG6632

DELABIE álló nagykonyhai mosogató csap lengő kifolyóval, r.m. acél rugóval megerősített
antitorziós, fehér PVC tömlős elő-öblítő zuhannyal
Anyag: sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
teleszkópos, nagy áteresztőképességű lengő kifolyóval, a kifolyó antitorziós anyával és nagy
keménységű PVC burkolattal szerelt, L = 200-290 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági
rögzítéssel, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 20 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*125*1195 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
382 940 Ft / db



DELG6433

DELABIE fali nagykonyhai elő-öblítő zuhany r.m. acél rugóval megerősített antitorziós, fehér
PVC tömlővel, mosogató csap nélkül
Anyag: sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
teleszkópos, nagy áteresztőképességű lengő kifolyóval, a kifolyó antitorziós anyával és nagy
keménységű PVC burkolattal szerelt, L = 950 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*125*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
286 630 Ft / db

DELG6432

DELABIE fali nagykonyhai mosogató csap lengő kifolyóval, r.m. acél rugóval megerősített
antitorziós, fehér PVC tömlős elő-öblítő zuhannyal
Anyag: sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: 3/4 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, rozsdamentes acél merevítő rugóval
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
teleszkópos, nagy áteresztőképességű lengő kifolyóval, a kifolyó antitorziós anyával és nagy
keménységű PVC burkolattal szerelt, L = 200-290 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, megerősített rögzítéssel, 35-162 mm
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 25 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*125*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
363 520 Ft / db

DEL5612

DELABIE nagy vízátfolyású, magasított mosogató csaptelep oszlop, 300 mm hosszú, 650 mm
magas lengő kifolyóval, álló, 100 liter/perc
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 100 liter / perc
Rögzítés: álló
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
207*122*985 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
388 870 Ft / db

DEL5610

DELABIE nagy vízátfolyású mosogató csaptelep, 300 mm hosszú, 315 mm magas lengő
kifolyóval, álló, 100 liter/perc
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar, a vízátfolyás-szabályzó
félfordulatos (180°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 100 liter / perc
Rögzítés: álló
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
320*80*580 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
230 520 Ft / db

DEL5647T3

DELABIE fali nagykonyhai mosogató csaptelep simára kiképzett belső csőfelülettel hideg-
meleg vízre, lengő kifolyóval, negyedfordulatos tekeréssel elérhető a bőséges 60 liter/perc
vízátfolyás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy
zárást tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 1 fejes, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, ívelt kifolyóval
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*65*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
163 880 Ft / db



DEL5647T2

DELABIE fali nagykonyhai mosogató csaptelep simára kiképzett belső csőfelülettel hideg-
meleg vízre, 200 mm hosszú lengő kifolyóval, negyedfordulatos tekeréssel elérhető a
bőséges 60 liter/perc vízátfolyás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy
zárást tesz lehetővé, nagy ellenállású, ergonomikus gömbfejű átfolyásszabályzó kar
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 1 fejes, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető
kifolyó betéttel, ívelt kifolyóval, L=200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 200:2008 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
kifolyószelepei és keverő csaptelepei. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország

Méretek:
215*95*305 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
160 290 Ft / db

DELD275059

DELABIE sütőtisztító zuhanyszett elzárócsappal, nyomógombos öblítő zuhannyal, fali
akasztókonzollal, 1250 mm-es PVC tömlővel, kevert vízre
Anyag: PVC, sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: FF1/2 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, kerámia betéttel
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, flexibilis
Kifolyás: 1 fejes
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
180*80*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
95 240 Ft / db

Kórház technológia
Kórház technológia - Orvosi bemosakodók

DEL185000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, egy állásos 700mm,
Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
967 160 Ft / db

DEL186000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, két állásos 1400mm,
Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 196 170 Ft / db

DEL187000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, három állásos
2100mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 457 580 Ft / db



DEL185100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 1x1db 22mm csapfurattal,
egy állásos 700mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
967 160 Ft / db

DEL186100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 2x1db 22mm csapfurattal,
két állásos 1400mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 196 170 Ft / db

DEL187100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 3x1db 22mm csapfurattal,
három állásos 2100mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 457 580 Ft / db

DEL185200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 1x2db 22mm csapfurattal,
egy állásos 700mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
967 160 Ft / db

DEL186200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 2x2db 22mm csapfurattal,
két állásos 1400mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 196 170 Ft / db



DEL187200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 3x2db 22mm csapfurattal,
három állásos 2100mm, Hygiene+ dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 165 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*1020*475 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 457 580 Ft / db

DEL185020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, egy állásos 700mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
898 760 Ft / db

DEL186020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, két állásos 1400mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 100 390 Ft / db

DEL187020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, három állásos 2100mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 338 760 Ft / db

DEL18502015

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, egy állásos 800mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány, HTM64 és HTM 04-01 megfelelőség
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
800*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
961 380 Ft / db



DEL18602015

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, két állásos 1600mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány, HTM64 és HTM 04-01 megfelelőség
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1600*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 174 230 Ft / db

DEL18702015

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, három állásos 2400mm, Hygiene+
dizájn, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, alacsony hátfallal, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=75 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány, HTM64 és HTM 04-01 megfelelőség
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, 5/4" leeresztő szeleppel, 90 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2400*645*400 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 450 940 Ft / db

DEL181000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, egy állásos 700mm,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
696 730 Ft / db

DEL182000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, két állásos 1400mm,
r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
979 120 Ft / db

DEL183000

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, csapfurat nélkül, három állásos
2100mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 035 880 Ft / db

DEL181100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 1x1db 22mm csapfurattal,
egy állásos 700mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
696 730 Ft / db



DEL182100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 2x1db 22mm csapfurattal,
két állásos 1400mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
979 120 Ft / db

DEL183100

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, kevert vízre 3x1db 22mm csapfurattal,
három állásos 2100mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 035 880 Ft / db

DEL181200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 1x2db 22mm csapfurattal,
egy állásos 700mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
696 730 Ft / db

DEL182200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 2x2db 22mm csapfurattal,
két állásos 1400mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
979 120 Ft / db

DEL183200

DELABIE sebészi bemosakodó vályú magas hátfallal, H-M vízre 3x2db 22mm csapfurattal,
három állásos 2100mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, H=360 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 195 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*710*520 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 035 880 Ft / db

DEL181020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, egy állásos 700mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: alacsony hátfallal, H=100 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 130 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
700*450*455 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
667 460 Ft / db



DEL182020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, két állásos 1400mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: alacsony hátfallal, H=100 mm
Rendszer típusa: 2 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 130 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
1400*450*455 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
946 490 Ft / db

DEL183020

DELABIE sebészi bemosakodó vályú alacsony hátfallal, három állásos 2100mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: alacsony hátfallal, H=100 mm
Rendszer típusa: 3 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: jobb oldali lefolyóval, leeresztő szelep nélkül, 130 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
2100*450*455 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
993 300 Ft / db

DEL188000

DELABIE kézmosó medence magas hátfallal egészségügyi területekre, csapfurat nélkül, egy
állásos 500mm, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: magas hátfallal, könnyen tisztítható, higiénikus, lekerekített, biztonságos kialakítás,
ergonomikus, H=450 mm
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, 6 rögzítési pont
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
500*665*450 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
415 580 Ft / db

Kórház technológia - Kiöntők, munkapultok

DEL180130

DELABIE rozsdamentes acél gipszelőkészítő asztal és mosogatópult kivehető
mosogatómedencével
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1,5 mm
Működtetés: karos
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízelvezetés: 6/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
600*390*1000 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
793 090 Ft / db

DEL182160

DELABIE vandálbiztos kórházi kiöntő XL S, felhajtható ráccsal, beépített perimetrális
öblítőrendszerrel, hátsó vízbekötéssel, fali, lekerekített, higiénikus kialakítással, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, zárt szifonburkolattal, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással
ellátott szervizablakon keresztül
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
435*490*570 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
763 600 Ft / db



DEL182060

DELABIE vandálbiztos kórházi kiöntő XL P, felhajtható ráccsal, beépített perimetrális
öblítőrendszerrel, hátsó vízbekötéssel, álló, lekerekített, higiénikus kialakítással, r.m. acél,
selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.5 mm
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, zárt szifonburkolattal, higiénikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: álló, rejtett csavarozással, rögzítés és szerelés a biztonsági csavarozással ellátott
szervizablakon keresztül
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: hátsó kifolyású, rejtett vízelvezetés, 100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
440*500*570 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
758 880 Ft / db

DEL180170

DELABIE kórházi fali kiöntő felhajtható ráccsal, lekerekített, higiénikus kialakítás,
360x390x195mm, r.m. acél, selyem
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Anyag vastagsága: 1.2 mm
Kialakítás: szifontakaró nélkül, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: 1 állás
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 14296:2005 - Közösségi mosdóvályúk, sebészi bemosakodó vályúk teljesítményére
vonatkozó harmonizált szabvány
Vízelvezetés: alsó kifolyású, leeresztő szelep nélkül, 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Portugália - Gyártó: DELABIE

Méretek:
360*390*195 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
223 500 Ft / db

Kórház technológia - Kórházi csaptelepek

DEL20464T1

DELABIE álló infra mosdó csaptelep 160 mm magas lengő kifolyóval, 100 mm hosszú
hőmérséklet szabályzó karral, blokkolásgátlós, 24 óránkénti higiénés öblítés, 6V elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít, L = 100 mm
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*70*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
316 830 Ft / db

DEL20164T1

DELABIE álló infra mosdó csaptelep 160 mm magas lengő kifolyóval, 100 mm hosszú
hőmérséklet szabályzó karral, blokkolásgátlós, 24 óránkénti higiénés öblítés, 230V hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít, L = 100 mm
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*65*380 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
279 610 Ft / db



DEL20870T1

DELABIE álló infra mosdó csaptelep levehető rozsdamentes acél BIOCLIP kifolyóval,
blokkolásgátlós, 160 mm magas lengő kifolyó, 24 óránkénti higiénés öblítés, 230V hálózati
táplálás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít, L = 100 mm
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60830-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617+CW508L-DW
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*70*345 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
324 090 Ft / db

DEL20871T1

DELABIE álló infra mosdó csaptelep levehető Hostaform műanyag BIOCLIP kifolyóval,
blokkolásgátlós, 160 mm magas lengő kifolyó, 24 óránkénti higiénés öblítés, 230V hálózati
táplálás
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, önelzáró, automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat
maximális higiéniát biztosít, L = 100 mm
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: CE, 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitás, 2014/35/EU - Alacsony feszültség
irányelv, EN 61000-3-2:2014 - Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:2013 - Harmonizált szabvány,
EN 55014-2:2015 - Harmonizált szabvány, EN 60335-1:2012+A11:2014 - Harmonizált szabvány, EN
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 - Harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
330*70*345 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
279 610 Ft / db

DEL495257

DELABIE TEMPOMATIC MIX PRO álló infracsap lengő kifolyóval orvosi bemosakodóhoz és
nagykonyhai mosogatóhoz H-M vízre, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., Két működtetési opció: 1. Sztenderd automata nyitás - zárás a kéz érzékelésekor. 2.
ON/OFF automata mód, infra rendszerrel működik, a szenzor első érzékelésére indul, majd a
következő érzékeléskor zár. Így akár 30 perc folyamatos működés is lehetséges!, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
330 030 Ft / db



DEL495253

DELABIE TEMPOMATIC MIX PRO álló infracsap lengő kifolyóval orvosi bemosakodóhoz és
nagykonyhai mosogatóhoz H-M vízre, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., Két működtetési opció: 1. Sztenderd automata nyitás - zárás a kéz érzékelésekor. 2.
ON/OFF automata mód, infra rendszerrel működik, a szenzor első érzékelésére indul, majd a
következő érzékeléskor zár. Így akár 30 perc folyamatos működés is lehetséges!, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
275 030 Ft / db

DEL445257

DELABIE TEMPOMATIC PRO álló infracsap lengő kifolyóval orvosi bemosakodóhoz kevert
vízre, elemes
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., Két működtetési opció: 1. Sztenderd automata nyitás - zárás a kéz érzékelésekor. 2.
ON/OFF automata mód, infra rendszerrel működik, a szenzor első érzékelésére indul, majd a
következő érzékeléskor zár. Így akár 30 perc folyamatos működés is lehetséges!, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
261 280 Ft / db

DEL445253

DELABIE TEMPOMATIC PRO álló infracsap lengő kifolyóval orvosi bemosakodóhoz kevert
vízre, hálózati
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: A kifolyó végén elhelyezkedő aktív infravörös érzékelővel, mely optimalizálja a kezek
érzékelését., Két működtetési opció: 1. Sztenderd automata nyitás - zárás a kéz érzékelésekor. 2.
ON/OFF automata mód, infra rendszerrel működik, a szenzor első érzékelésére indul, majd a
következő érzékeléskor zár. Így akár 30 perc folyamatos működés is lehetséges!, önelzáró,
automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Teljesítmény: minimum 350,000 használatra tesztelve
Kialakítás: blokkolásgátlós, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rendszer típusa: DELABIE automata csaptelep
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60840-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás 1,5 liter / perc és 6 liter / perc között, 4 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
240 650 Ft / db



DELH9605

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós álló mosdócsap szekvenciális karral, BIOCLIP
levehető test, ívelt kifolyó, H-M víz, H=95mm, elzárócsapok
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó
szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a
baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt
állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült,
rács nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik
olyan alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., 120 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 50 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 270 Ft / db

DELH96051

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós álló mosdócsap szekvenciális karral, BIOCLIP
levehető test, ívelt kifolyó, H-M víz, H=95mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó
szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a
baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt
állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült,
rács nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik
olyan alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., 120 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 50 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
204 210 Ft / db

DELH9600

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós álló mosdócsap szekvenciális karral, ívelt kifolyó, H-
M víz, H=95mm, elzárócsapok
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó
szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a
baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt
állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., 120 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 50 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
169 820 Ft / db



DELH96001

DELABIE SECURITHERM forrázásgátlós álló mosdócsap szekvenciális karral, ívelt kifolyó, H-
M víz, H=95mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó
szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a
baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt
állapotában
Kifolyás: ívelt kifolyóval, fix kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító
vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., 120 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 50 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
159 610 Ft / db

DEL2620EP

DELABIE SECURITHERM EP BIOSAFE extra higiénikus csap, EP nyomáskiegyenlítős
forrázásgátlás, kifolyó nélküli kialakítás, H-M víz, H=95mm, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=110 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, D=62 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
120 330 Ft / db

DEL2621EP

DELABIE SECURITHERM EP BIOSAFE extra higiénikus csap, EP nyomáskiegyenlítős
forrázásgátlás, kifolyó nélküli kialakítás, H-M víz, H=95mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=110 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
106 580 Ft / db



DEL2620

DELABIE BIOSAFE extra higiénikus mosdócsap L=110mm teli keverőkarral, kifolyó nélküli
kialakítás, H-M víz, H=95mm, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=110 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, D=62 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
99 700 Ft / db

DEL2621

DELABIE BIOSAFE extra higiénikus mosdócsap L=110mm teli keverőkarral, kifolyó nélküli
kialakítás, H-M víz, H=95mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=110 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 110 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
85 950 Ft / db

DEL2620MINIEP

DELABIE SECURITHERM EP BIOSAFE MINI extra higiénikus csap, EP forrázásgátlás, kifolyó
nélküli kialakítás, H-M víz, H=50mm, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=80 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 80 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, D=62 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
111 850 Ft / db



DEL2621MINIEP

DELABIE SECURITHERM EP BIOSAFE MINI extra higiénikus csap, EP forrázásgátlás, kifolyó
nélküli kialakítás, H-M víz, H=50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=80 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 80 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 4 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 100 Ft / db

DEL2620MINI

DELABIE BIOSAFE MINI extra higiénikus mosdócsap L=80mm teli keverőkarral, kifolyó
nélküli kialakítás, H-M víz, H=50mm, leeresztőszelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=80 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 80 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4" leeresztő szeleppel, D=62 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
91 220 Ft / db

DEL2621MINI

DELABIE BIOSAFE MINI extra higiénikus mosdócsap L=80mm teli keverőkarral, kifolyó
nélküli kialakítás, H-M víz, H=50mm
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=80 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét,
melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel,
melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., BIOSAFE kifolyó nélküli dizájn = a vízsugárvető a
csaptelep testébe van integrálva - a kifolyómentes kialakítás extra higiénikus használatot biztosít,
mely nem hagy teret a pangó víz megtelepedésének, 80 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 60 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60831-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 470 Ft / db



DEL2871T1EP

DELABIE álló orvosi csap eldobható BIOCLIP kifolyóval, SECURITHERM EP
nyomáskiegyenlítős forrázásgátlás, H=180mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Működtetés: karos, L=185 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 180 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
156 960 Ft / db

DEL2871T1

DELABIE álló hosszú karos orvosi csaptelep eldobható BIOCLIP kifolyóval, H=180mm, 5L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=185 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 180 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: CE, EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
137 900 Ft / db

DEL2564T1EP

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=140mm, H=165mm lengő kifolyóval,
EP forrázásgátlással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=165 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
136 790 Ft / db



DEL2564T2EP

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=220mm, H=165mm lengő kifolyóval,
EP forrázásgátlással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=165 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
142 920 Ft / db

DEL2564T3EP

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=140mm, H=305mm lengő kifolyóval,
EP forrázásgátlással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=305 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
149 690 Ft / db

DEL2564T4EP

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=220mm, H=305mm lengő kifolyóval,
EP forrázásgátlással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=305 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
154 520 Ft / db



DEL2564T5EP

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=170mm, H=205mm lengő kifolyóval,
EP forrázásgátlással
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=205 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 430 Ft / db

DEL2564T1

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=140mm, H=165mm lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=165 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
117 560 Ft / db

DEL2564T2

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=220mm, H=165mm lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=165 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
123 610 Ft / db



DEL2564T3

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=140mm, H=305mm lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=305 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
130 330 Ft / db

DEL2564T4

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=220mm, H=305mm lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=305 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
135 200 Ft / db

DEL2564T5

DELABIE orvosi kézmosó csap 185mm könyökkarral, L=170mm, H=205mm lengő kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 35 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, hosszú keverőkarral, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító Hostaform műanyagból készült, rács
nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó víz mentes és nem rendelkezik olyan
alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek., speciális hostaform műanyagból készült
vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, H=205 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
122 080 Ft / db



DEL2820LEP

DELABIE orvosi karos csap SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátlás, levehető
BIOCLIP test, leeresztőszeleppel, elzárócsapok
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
201 240 Ft / db

DEL2820L

DELABIE orvosi karos csap levehető BIOCLIP testtel, leeresztőszeleppel, elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 110 Ft / db

DEL2821LEP

DELABIE orvosi karos csap SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátlás, levehető
BIOCLIP test, leeresztőszelep nélkül, elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
BIOCLIP rögzítéssel, mely lehetővé teszi, hogy tisztításhoz, vagy fertőtlenítéshez teljes mértékben
leszerelhető legyen a csaptelep teste, max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
191 180 Ft / db



DEL2821L

DELABIE orvosi karos csap levehető BIOCLIP testtel, leeresztőszelep nélkül,
elzárócsapokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel,
egyenes kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
171 050 Ft / db

DEL2720LEP

DELABIE álló orvosi karos csap SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátlás,
leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, egyenes
kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
146 440 Ft / db

DEL2720L

DELABIE álló orvosi karos csaptelep leeresztőszeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, egyenes
kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 30 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szeleppel
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
120 590 Ft / db



DEL2721LEP

DELABIE álló orvosi karos csap SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátlással,
leeresztőszelep nélkül
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, egyenes
kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
137 820 Ft / db

DEL2721L

DELABIE álló orvosi karos csaptelep leeresztőszelep nélkül
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, egyenes
kifolyóval, H = 85 mm
Rendszer típusa: DELABIE karos mosdócsapok
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel,
max. 35 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Vízelvezetés: leeresztő szelep nélkül
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
111 990 Ft / db

DELH9612

DELABIE SECURITHERM álló termosztatikus mosdócsaptelep szekvenciális hőfokszabályzó
keverőkarral, kihúzható öblítőfejjel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L = 146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal - vízsugárban, vagy esőztető formában
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Vízátfolyás: 3 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
210*90*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
233 790 Ft / db



DEL2211LEP

DELABIE SECURITHERM EP forrázásgátlós mosogató csaptelep nyomáskiegyenlítő keverő
mechanizmussal, hosszú karral, lengő kifolyóval, kihúzható fejjel, álló, 7 liter/perc
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, önelzáró
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, egyenes kifolyóval, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal - vízsugárban,
vagy esőztető formában, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 105 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános műszaki
előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*80*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
170 980 Ft / db

DEL2211EP

DELABIE SECURITHERM EP forrázásgátlós mosogató csaptelep nyomáskiegyenlítő keverő
mechanizmussal, lengő kifolyóval, kihúzható fejjel, álló, 7 liter/perc
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, önelzáró
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a
kórokozók letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, egyenes kifolyóval, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal - vízsugárban,
vagy esőztető formában, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 105 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei, EN
817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10). Általános
műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*80*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
167 500 Ft / db

DEL2211L

DELABIE kézi keverőkaros mosogató csaptelep hosszú karral, lengő kifolyóval, kihúzható
fejjel, álló, 7 liter/perc
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos
Kialakítás: keverőkaros, simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, egyenes kifolyóval, kihúzható öblítőfej két kifolyási móddal - vízsugárban,
vagy esőztető formában, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 105 mm
Rögzítés: álló, 2 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*80*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
150 060 Ft / db



DELH9611

DELABIE SECURITHERM fali termosztatikus mosdócsap szekvenciális karral H-M vízre, 2db
r.m. acél BIOCLIP kifolyó, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L = 146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó levételét annak
cseréje, vagy fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre vagy eldobható
Hostaform kifolyóra., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
251 350 Ft / db

DELH9611S

DELABIE SECURITHERM fali termosztatikus mosdócsap szekvenciális karral H-M vízre, 2db
r.m. acél BIOCLIP kifolyó
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L = 146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó levételét annak
cseréje, vagy fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre vagy eldobható
Hostaform kifolyóra., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
234 880 Ft / db

DELH9610

DELABIE SECURITHERM fali termosztatikus mosdócsap szekvenciális karral H-M vízre,
műanyag BIOCLIP kifolyó, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag,
krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L = 146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: egyenes kifolyóval, A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó levételét annak
cseréje, vagy fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre vagy eldobható
Hostaform kifolyóra., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*135*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
209 580 Ft / db



DELH9610S

DELABIE SECURITHERM fali termosztatikus mosdócsap szekvenciális karral H-M vízre,
műanyag BIOCLIP kifolyóval
Anyag: sárgaréz, hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag,
krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L = 146 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli
kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok
elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó levételét annak
cseréje, vagy fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre vagy eldobható
Hostaform kifolyóra., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM mosdócsapok integrált, forrázásgátlós, termosztatikus
keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 7 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*135*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
192 240 Ft / db

DEL2445LEP

DELABIE SECURITHERM EP forrázásgátlós mosogató csaptelep nyomáskiegyenlítő
keverővel, SECURITOUCH szigeteléssel, 200 mm lengő kifolyóval, H-M vízre, BIOFIL szűrőfej
csatlakoztatási lehetőséggel, STOP/CHECK elzárószelepes falikorongokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: önelzáró, 150 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 200 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország

Méretek:
150*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
188 860 Ft / db

DEL2446LEP

DELABIE SECURITHERM EP forrázásgátlós mosogató csaptelep nyomáskiegyenlítő
keverővel, SECURITOUCH szigeteléssel, 150 mm lengő kifolyóval, H-M vízre, BIOFIL szűrőfej
csatlakoztatási lehetőséggel, STOP/CHECK elzárószelepes falikorongokkal
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: önelzáró, 150 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, 150 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 200 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
186 210 Ft / db



DEL2446L

DELABIE SECURITOUCH szigetelésű orvosi karos fali mosogató csaptelep 150 mm-es lengő
kifolyóval, hideg-meleg vízre, BIOFIL szűrőfej csatlakoztatási lehetőséggel, takarótárcsába
integrált STOP-PURGE elzárószelepek
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / PURGE elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 150 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 150 +-20 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
160 260 Ft / db

DEL2446LS

DELABIE SECURITOUCH szigetelésű fali mosogató csaptelep 200 mm-es lengő kifolyóval,
hideg-meleg vízre, BIOFIL szűrőfej csatlakoztatási lehetőséggel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: 150 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma,
víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és
öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel
Rögzítés: fali, falon kívüli, 200 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
160*135*275 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
141 470 Ft / db

DEL2446

DELABIE SECURITOUCH szigetelésű fali mosogató csaptelep 150 mm-es lengő kifolyóval,
ergonómikus karral, hideg-meleg vízre, BIOFIL szűrőfej csatlakoztatási lehetőséggel,
takarótárcsába integrált STOP-PURGE elzárószeleppel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / PURGE elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 150 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 150 +-20 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*130*275 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
152 800 Ft / db

DEL2446S

DELABIE SECURITOUCH szigetelésű fali mosogató csaptelep 150 mm-es lengő kifolyóval,
ergonómikus karral, hideg-meleg vízre, BIOFIL szűrőfej csatlakoztatási lehetőséggel
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, 150 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, 150 mm
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Engedély száma: NNK határozat nyilvántartási száma: 60829-5/2021/KTEF - DELABIE csaptelepek
CW617
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*130*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
134 010 Ft / db



DEL2437S

DELABIE SECURITOUCH fali mosdócsaptelep szekvenciális hőfokszabályzó keverőkarral,
hideg-meleg vízre, BIOFIL szűrő csatlakoztatásra alkalmas lengő kifolyóval, elzárószelepek
és visszacsapószelepek nélkül
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L = 200 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, ergonomikus, orvosi karos, hosszított,
higiénikus forma, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Kifolyás: lengő kifolyóval, speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó
betéttel, egyenes kifolyóval, L = 200 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 530 Ft / db

DEL2640S

DELABIE SECURITOUCH fali keverős csap 70°-ban fordítható szekvenciális karral L=200mm,
BIOSAFE lengő/rögzíthető kifolyó 174mm, sima tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=200 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli
kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok
elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, lengő, de könnyedén rögzíthető kifolyóval, speciális hostaform
műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító
Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó
víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek.,
L=120 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, ajánlott szerelési magasság - a mosdó felső síkjától számított 110-
200mm közötti magasságra
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
161 580 Ft / db

DEL2640

DELABIE SECURITOUCH fali keverős csap 70°-ban fordítható szekvenciális karral L=200mm,
BIOSAFE lengő/rögzíthető kifolyó 180mm, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, 35 mm átmérőjű kerámia betéttel, L=200 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, orvosi karos, hosszított, higiénikus forma, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli
kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok
elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: egyenes kifolyóval, lengő, de könnyedén rögzíthető kifolyóval, speciális hostaform
műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, BIOSAFE higiénikus, vízkőtaszító
Hostaform műanyagból készült, rács nélküli kifolyó betét, melyben szabadon áramlik a víz, pangó
víz mentes és nem rendelkezik olyan alkatrészekkel, melyekben a kórokozók megtelepedhetnek.,
L=120 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli, ajánlott szerelési magasság - a mosdó felső síkjától számított 110-
200mm közötti magasságra
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 5 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
180 830 Ft / db

DELD275065

DELABIE ágytál mosó zuhanyszett elzárócsappal, nyomógombos öblítő zuhannyal, ívelt
kifolyóval, fali akasztókonzollal, 800 mm-es PVC tömlővel, kevert vízre
Anyag: PVC, sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: FF1/2 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, kerámia betéttel
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, flexibilis
Kifolyás: 1 fejes, ívelt kifolyóval, 65°
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
175*85*360 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
118 220 Ft / db



DEL2591

DELABIE ágytál mosó zuhanyszett elzárócsappal, nyomógombos öblítő zuhannyal, egyenes
kifolyóval, fali akasztókonzollal, 800 mm-es PVC tömlővel, kevert vízre
Anyag: PVC, sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: FF1/2 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, kerámia betéttel
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, flexibilis
Kifolyás: 1 fejes, egyenes kifolyóval, 30°
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
175*80*255 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
113 500 Ft / db

DELD275058

DELABIE ágytál mosó zuhanyszett elzárócsappal, nyomógombos öblítő zuhannyal, fali
akasztókonzollal, 800 mm-es PVC tömlővel, kevert vízre
Anyag: PVC, sárgaréz, fehér, krómozott fényes
Cső: FF1/2 coll átmérő
Működtetés: tekerőfejjel, kerámia betéttel
Kialakítás: csúszásmentes felület, könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus, flexibilis
Kifolyás: 1 fejes
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*80*215 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 630 Ft / db

Kórház technológia - Kórházi zuhanyok

DELH9641

DELABIE SECURITHERM falon kívüli forrázásgátlós zuhanyszett termosztatikus szekvenciális
hőfok-állítóval és Securitouch szigetelt burkolatú zuhanycsap testtel, fix felszálló ággal és
víztakarékos TONIC JET kifolyóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 16 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / PURGE elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés esélyét,
ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem keveredhetnek
össze a szelep zárt állapotában, könnyen tisztítható, ergonomikus, teli keverőkarral, víztakarékos - a
termék használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest
jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*85*530 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
311 330 Ft / db

DELH9630KIT

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, forrázásgátlós szekvenciális kar, kézi zuhany, rúd,
szappantartó, gégecső L=1,5m, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=100 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés
esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem
keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
257 750 Ft / db



DELH9630SKIT

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, forrázásgátlós szekvenciális kar, kézi zuhany, rúd,
szappantartó, gégecső L=1,5m
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=100 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés
esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem
keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 920 Ft / db

DELH9630HYG

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, forrázásgátlós szekvenciális kar, kézi zuhany, rúd,
szappantartó, gégecső L=1,5m, STOP/CHECK tárcsák, önürítő
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=100 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés
esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem
keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
237 920 Ft / db

DELH9630SHYG

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, forrázásgátlós szekvenciális kar, kézi zuhany, rúd,
szappantartó, gégecső L=1,5m, önürítő
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít, L=100 mm
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás, mely megelőzi a visszafertőződés
esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg és a meleg víz ágak nem
keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
222 720 Ft / db

DELH9768KIT

DELABIE SECURITHERM Securitouch termosztatikus zuhanyszett, ERGO tekerőfejek, L=1,5m
gégecsöves kézizuhany, rúd, szappantartó, STOP/CHECK
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé, Dual Control - a vízátfolyás mértéke és a hőmérséklet külön-külön
tekerőfejekkel szabályozhatók, ERGO tekerőfejekkel - az ergonomikus szabályozó karok
megkönnyítik a felhasználást
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás,
mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg
és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
242 370 Ft / db



DELH9769KIT

DELABIE SECURITHERM Securitouch termosztatikus zuhanyszett, L=1,5m gégecsöves
esőztető kézi zuhany, rúd, szappantartó, STOP/CHECK
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé, Dual Control - a vízátfolyás mértéke és a hőmérséklet külön-külön
tekerőfejekkel szabályozhatók
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás,
mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg
és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
235 880 Ft / db

DELH9741KIT

DELABIE SECURITHERM Securitouch falon kívüli forrázásgátlós zuhanyszett, szappantartós
rúd, 9L/p zuhany, STOP/CHECK fali tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
245 630 Ft / db

DELH9741SKIT

DELABIE SECURITHERM Securitouch falon kívüli forrázásgátlós zuhanyszett, szappantartós
rúd, 9L/p zuhany
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
225 000 Ft / db

DELH9739SKIT

DELABIE SECURITHERM falon kívüli termosztatikus zuhanyszett forrázásgátlós hőfok-
állítóval és átfolyás-szabályzóval, kézizuhannyal, zuhanytartó rúddal és szappantartóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával
a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
217*80*860 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
207 400 Ft / db



DELH9739HYG

DELABIE SECURITHERM falon kívüli termosztatikus zuhanycsaptelep KIT forrázásgátlós
keverővel, automatikus ürítővel, takarótárcsába integrált STOP/CHECK elzárószelepekkel,
kézizuhannyal és fix fali zuhanytartóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, automatikus hőfoktartó termokeverő kamra
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*85*530 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
212 870 Ft / db

DELH9739SHYG

DELABIE SECURITHERM falon kívüli termosztatikus zuhanycsaptelep KIT forrázásgátlós
keverővel, automatikus ürítővel, hagyományos M1/2" fali csatlakozással, kézizuhannyal és fix
fali zuhanytartóval
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus, automatikus hőfoktartó termokeverő kamra
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
200*85*530 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
186 470 Ft / db

DELH9739KIT

DELABIE SECURITHERM termosztatikus zuhanycsaptelep KIT forrázásgátlós keverővel,
kézizuhannyal és zuhanytartó rúddal, fali
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos
mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el,
higiénikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
217*80*900 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
233 800 Ft / db

DEL2739EPHYG

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett EP nyomáskiegyenlítő forrázásgátlóval, lyukas kar,
kézi zuhany, gégecső L=0,85m, STOP/CHECK tárcsák, önürítő szelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
193 660 Ft / db



DEL2739EPKIT

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett EP nyomáskiegyenlítő forrázásgátlóval, lyukas kar,
kézi zuhany, rúd, szappantartó, gégecső L=1,5m, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
214 290 Ft / db

DEL2739HYG

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, lyukas kar, kézi zuhany, gégecső L=0,85m,
STOP/CHECK tárcsák, önürítő szelep
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
163 390 Ft / db

DEL2739KIT

DELABIE SECURITHERM fali zuhanyszett, lyukas kar, kézi zuhany, rúd, szappantartó,
gégecső L=1,5m, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
184 010 Ft / db

DEL2539KIT

DELABIE falon kívüli karos zuhanyszett, gégecsöves esőztető kézi zuhany, rúd, szappantartó,
STOP/CHECK tárcsák, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal, D=65 mm
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
172 450 Ft / db

DEL2539SKIT

DELABIE falon kívüli karos zuhanyszett, gégecsöves esőztető kézi zuhany, rúd, szappantartó,
9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=65 mm
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
152 910 Ft / db



DEL2539HYG

DELABIE falon kívüli karos zuhanyszett, gégecsöves esőztető kézi zuhany, fix zuhanyrózsa
tartó, STOP/CHECK tárcsák, önürítő, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal, D=65 mm
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
151 520 Ft / db

DEL2539SHYG

DELABIE falon kívüli karos zuhanyszett, gégecsöves esőztető kézi zuhany, fix zuhanyrózsa
tartó, önürítő, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=65 mm
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Vízelvezetés: automatikus ürítéssel - használatot követően nem marad víz a termék belsejében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
131 980 Ft / db

DELH9768

DELABIE SECURITHERM Securitouch termosztatikus zuhanycsap forrázásgátlós keverővel,
ERGO tekerőfejek, falon kívüli, 9L/p, STOP/CHECK
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé, Dual Control - a vízátfolyás mértéke és a hőmérséklet külön-külön
tekerőfejekkel szabályozhatók, ERGO tekerőfejekkel - az ergonomikus szabályozó karok
megkönnyítik a felhasználást
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás,
mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg
és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
188 350 Ft / db

DELH9769

DELABIE SECURITHERM Securitouch termosztatikus zuhanycsap forrázásgátlós keverővel,
falon kívüli, 9L/p, STOP/CHECK
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: tekerőfejjel, a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást
vagy zárást tesz lehetővé, Dual Control - a vízátfolyás mértéke és a hőmérséklet külön-külön
tekerőfejekkel szabályozhatók
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus, visszacsapó szelepek nélküli kialakítás,
mely megelőzi a visszafertőződés esélyét, ezáltal csökkenti a baktériumok elszaporodását - a hideg
és a meleg víz ágak nem keveredhetnek össze a szelep zárt állapotában
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 1111:2017 - Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő csaptelepek (PN
10). Általános műszaki előírások.
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
180 060 Ft / db



DELH9741

DELABIE SECURITHERM Securitouch termosztatikus zuhanycsap forrázásgátlós keverővel,
falon kívüli, 9L/p, STOP/PURGE fali tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / PURGE elzárócsapokkal
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*80*370 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
190 040 Ft / db

DELH9752S

DELABIE SECURITHERM Securitouch falon kívüli kádtöltős zuhanycsap forrázásgátlóval,
W=130-170mm vízbekötés, 10L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: a vízátfolyás-szabályzó negyedfordulatos (90°-os) eltekerése teljes nyitást vagy zárást
tesz lehetővé, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: alsó, M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: állítható vízátfolyás, 10 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
285*65*251 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
240 650 Ft / db

DEL2252S

DELABIE karos kádtöltős zuhanycsaptelep alsó csonkkal, H-M vízre, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Működtetés: karos, önelzáró
Kialakítás: könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a hagyományos mechanikus
csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás érhető el, higiénikus,
ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 1717:2001 - Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben és a
visszaáramlás miatti szennyeződést megakadályozó szerkezetek általános követelményei
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
170*160*215 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
108 160 Ft / db

DELH96BOX-
DELH9631

DELABIE SECURITHERM termosztatikus zuhanycsap szekvenciális keverőkarral, beépített
vízmentes BOX
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, fényes
Működtetés: szekvenciális hőmérsékletszabályozó karral, ami a teljes állítási tartományban
egyenletes vízátfolyást biztosít
Teljesítmény: minimum 500,000 használatra tesztelve
Kialakítás: termosztatikus keverővel, könnyen tisztítható, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus, 166x166 mm
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM zuhanycsaptelepek integrált, forrázásgátlós,
termosztatikus keverőszeleppel
Rögzítés: beépített, rejtett csavarozással
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
287 490 Ft / db



DEL2739EP

DELABIE SECURITHERM fali karos zuhanycsap EP nyomáskiegyenlítő forrázásgátlóval,
lyukas kar, STOP/CHECK tárcsák
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
158 600 Ft / db

DEL2539EP

DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló kézi zuhanycsap
ergonomikus karral, falon kívüli vízbekötés, STOP/CHECK takarótárcsákkal, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rendszer típusa: DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló védelemmel
kialakított karos csaptelepek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
130 640 Ft / db

DEL2539EPS

DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló kézi zuhanycsap
ergonomikus karral, falon kívüli vízbekötés, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
111 380 Ft / db

DEL2739

DELABIE SECURITHERM fali karos zuhanycsap, lyukas kar, STOP/CHECK tárcsák, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
128 280 Ft / db

DEL2539

DELABIE kézi keverős zuhanycsap ergonomikus karral, alsó csonkkal, falon kívüli
vízbekötéssel, STOP/CHECK takarótárcsákkal, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
97 290 Ft / db



DEL2539S

DELABIE kézi keverős zuhanycsap ergonomikus karral, alsó csonkkal, falon kívüli
vízbekötéssel, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
77 750 Ft / db

DEL2239EP

DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló kézi zuhanycsap lyukas
karral, falon kívüli vízbekötés, STOP/CHECK takarótárcsákkal, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
116 390 Ft / db

DEL2239EPS

DELABIE SECURITHERM EP nyomáskiegyenlítős forrázásgátló kézi zuhanycsap lyukas
karral, falon kívüli vízbekötés, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
97 140 Ft / db

DEL2239

DELABIE kézi keverős zuhanycsap lyukas karral, alsó csonkkal, falon kívüli vízbekötéssel,
STOP/CHECK takarótárcsákkal, 9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsába integrált STOP / CHECK elzárócsapokkal
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
83 970 Ft / db

DEL2239S

DELABIE kézi keverős zuhanycsap lyukas karral, alsó csonkkal, falon kívüli vízbekötéssel,
9L/p
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával
Működtetés: karos, 40 mm átmérőjű kerámia betéttel
Kialakítás: könnyen tisztítható, lyukas keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: M1/2 coll
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Vízátfolyás: 9 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
64 440 Ft / db



DEL2443

DELABIE falon belüli karos zuhanycsaptelep, krómozott takarótárcsával
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Takarótárcsa: takarótárcsával, D=116 mm
Működtetés: karos
Kialakítás: könnyen tisztítható, teli keverőkarral, víztakarékos - a termék használatával a
hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős vízmegtakarítás
érhető el, higiénikus, ergonomikus
Rögzítés: beépített
Szabvány: EN 817:2008 - Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő csaptelepek (PN 10).
Általános műszaki előírásokra vonatkozó harmonizált szabvány
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
130*75*150 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
69 100 Ft / db

DEL801

DELABIE Single Jet kézizuhany D=70mm, zuhanytartó rúd H=700mm/D=22mm, csúsztatható
zuhanyrózsa tartó, szappantartó, gégecső L=1,5m
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, D=70 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
36 860 Ft / db

DEL803

DELABIE 5 Jets kézizuhany D=100mm, zuhanytartó rúd H=580mm/D=25mm, csúsztatható
zuhanyrózsa tartó, szappantartó, rögzíthető gégecső L=1,5m
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, masszázs funkció, permet, D=100 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
59 400 Ft / db

DEL806

DELABIE Single Jet kézizuhany D=100mm, zuhanytartó rúd H=580mm/D=25mm, csúsztatható
zuhanyrózsa tartó, szappantartó, rögzíthető gégecső L=1,5m
Anyag: PVC, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, higiénikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, permet, D=100 mm
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
50 320 Ft / db

DEL820

DELABIE zuhanytartó rúd H=700mm/D=22mm, csúsztatható és dönthető zuhanyrózsa tartó,
szappantartó, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 22 mm átmérő
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 000 Ft / db

DEL821

DELABIE zuhanytartó rúd H=580mm/D=25mm, csúsztatható és dönthető zuhanyrózsa tartó,
gégecső rögzítő, szappantartó, r.m. acél
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 25 mm átmérő
Kialakítás: szappantartóval, könnyen tisztítható, higiénikus
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
29 480 Ft / db



DEL830

DELABIE zuhany gégecső rögzítő gyűrű D=25/35mm zuhanytartó rudakhoz, áttetsző
Anyag: műanyag, áttetsző
Cső: 25/35 mm átmérő
Kialakítás: higiénikus
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 620 Ft / db

DEL811

DELABIE Single Jet kézi krómozott zuhanyrózsa M1/2", D=70mm esőztető funkcióval
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, D=70 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
8 250 Ft / db

DEL813

DELABIE 5 Jets kézi krómozott zuhanyrózsa M1/2", D=100mm zuhanyfej, 5 funkció - eső,
masszázs, permet, eső+masszázs, eső+permet
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, masszázs funkció, permet, D=100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
21 610 Ft / db

DEL815

DELABIE Single Jet kézi krómozott zuhanyrózsa csúszásmentes karral, M1/2", D=100mm
esőztető funkcióval
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, D=100 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 420 Ft / db

DEL816

DELABIE 2 Jets kézi krómozott zuhanyrózsa M1/2", D=60mm zuhanyfej, 2 funkció - esőztető,
masszázs
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Kifolyás: esőztető kifolyó, masszázs funkció, D=60 mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
24 530 Ft / db

DEL834T1

DELABIE BICOLOR flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, sima
felület, FF1/2", ezüst/fekete, L=1,5m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst, fekete
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
11 110 Ft / db

DEL834T2

DELABIE BICOLOR flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, sima
felület, FF1/2", ezüst/fekete, L=2m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst, fekete
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 080 Ft / db



DEL834T3

DELABIE BICOLOR flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, sima
felület, FF1/2", ezüst/fekete, L=0,85m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst, fekete
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
9 980 Ft / db

DEL834T4

DELABIE BICOLOR flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, sima
felület, FF1/2", ezüst/fekete, L=1,2m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst, fekete
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
10 440 Ft / db

DEL836T1

DELABIE SILVER flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, simára
kiképzett felület, FF1/2", ezüst, L=1,5m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
14 090 Ft / db

DEL836T3

DELABIE SILVER flexibilis zuhany gégecső, fokozott szakítószilárdságú PVC cső, simára
kiképzett felület, FF1/2", ezüst, L=0,85m
Anyag: PVC, poliészter, ezüst
Teljesítmény: fokozottan ellenáll az szakításnak (akár 50kg-ig), hajlításnak és csavarásnak
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus, simára
kiképzett felülettel, mely segít megelőzni a szennyeződések és a vízkő lerakódását és kórokozók
letelepedését
Kifolyás: F1/2 coll
Szabvány: EN 1113:2015 - Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó rendszerek
egészségügyi szerelvényeinek zuhanytömlői. Általános műszaki követelmények
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
12 750 Ft / db

DEL880

DELABIE önürítő leeresztőszelep, a zuhanyfejben és a rövidített gégecsőben felgyülemlett
víz automata leürítéséhez, 1/2"
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: az önürítő szelep rövidített zuhany gégecsövekkel kompatibilis, mivel a víz ürítése
gravitációs elven működik - a gégecső legalacsonyabban elhelyezkedő pontja a kézizuhany
zuhanyrózsa tartóba való visszahelyezése után magasabban helyezkedjen el, mint a
leeresztőszelep csatlakozási pontja - ezzel kompatibilis, rövidített zuhany gégecsövek pl. a
DEL834T3 vagy DEL836T3
Kifolyás: M1/2 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db / karton

Nettó ár:
19 230 Ft / db

Kórház technológia - Végponti szűrők és eldobható kifolyók csapokra,
zuhanyokra

DEL20040

DELABIE BIOFIL csaptelep kifolyóba integrált végponti steril szűrő 0.1μm PE üreges
szűrőrostokkal, 1200cm2 szűrőfelület
Anyag: PE műanyag, fehér
Cső: 22 mm átmérő
Teljesítmény: 62 nap
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 920 Ft / db



DEL30040

DELABIE BIOFIL csaptelep kifolyóba integrált végponti nem-steril szűrő 0.1μm PE üreges
szűrőrostokkal, 1200cm2 szűrőfelület
Anyag: PE műanyag, fehér
Cső: 22 mm átmérő
Teljesítmény: 62 nap
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Vízátfolyás: 6 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
45 230 Ft / db

DEL20060.10P

DELABIE BIOFIL steril végponti kézi zuhany szűrő, esőztető, hidrofil PE üreges
szűrőrostokkal, 0.1μm, 1400cm2 szűrőfelület, 1db-os egységár, 10db/karton rendelhető
Anyag: PE műanyag
Teljesítmény: 62 nap
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Vízátfolyás: 12 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
300*90*400 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
50 110 Ft / db

DEL20250

DELABIE BIOFIL végponti szűrő mosdó csapra, esőztető, steril, PE szűrőrostokkal, 0.1μm
névleges, 0.2μm abszolút szűrés, 6000L szűrőkapacitás
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: max. 2 hónap, 6000 liter
Kialakítás: fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus
Szabvány: EU 2017/745 - CE - Orvostechnikai eszközök 1. osztály
Vízátfolyás: 3 - 7,4 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
56*60*56 mm

Kiszerelés:
1 db / karton

Nettó ár:
40 650 Ft / db

DEL30250

DELABIE BIOFIL végponti szűrő mosdó csapra, esőztető, nem-steril, PE szűrőrostokkal,
0.1μm névleges, 0.2μm abszolút szűrés, 6000L szűrőkapacitás
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: max. 2 hónap, 6000 liter
Kialakítás: könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, víztakarékos - a termék
használatával a hagyományos mechanikus csaptelepekhez és öblítőszelepekhez képest jelentős
vízmegtakarítás érhető el, higiénikus, ergonomikus
Szabvány: EU 2017/745 - CE - Orvostechnikai eszközök 1. osztály
Vízátfolyás: 3 - 7,4 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
56*60*56 mm

Kiszerelés:
1 db / karton

Nettó ár:
36 550 Ft / db

DEL809B.25P

DELABIE eldobható kézizuhany 1,5m PVC flexibilis csővel, D=70mm esőztető fej, kék,
egészségügybe, 1db-os egységár, 25db/karton rendelhető
Anyag: PVC, fehér, kék
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
eldobható, ergonomikus
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
315*350*430 mm

Kiszerelés:
25 db / karton

Nettó ár:
4 740 Ft / db

DEL809Y.25P

DELABIE eldobható kézizuhany 1,5m PVC flexibilis csővel, D=70mm esőztető fej, sárga,
egészségügybe, 1db-os egységár, 25db/karton rendelhető
Anyag: PVC, fehér, sárga
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
eldobható, ergonomikus
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
310*350*430 mm

Kiszerelés:
25 db / karton

Nettó ár:
4 740 Ft / db



DEL20015

DELABIE BIOCLIP cserélhető higiénés kifolyó mosdó csapra, eldobható, hostaform
vízkőtaszító műanyagból, 1db-os egységár, 15db/karton rendelhető
Anyag: hostaform - vízkőtaszító, újrahasznosítható, nagy szilárdságú műanyag, fehér
Cső: 22 mm átmérő
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, 125 mm
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
180*80*250 mm

Kiszerelés:
15 db / karton

Nettó ár:
3 140 Ft / db

DEL20002

DELABIE BIOCLIP cserélhető higiénés kifolyó mosdó csaptelepre, autoklávozható, r.m. acél,
vízkőtaszító vízsugárvetővel, 1db-os egységár, 2db/karton rendelhető
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, krómozott fényes
Cső: 28 mm átmérő
Kialakítás: simára kiképzett belső csőfelülettel, mely segít megakadályozni a kórokozók
letelepedését, könnyen tisztítható, fokozottan vegyszerálló és bírja a takarítást, higiénikus,
ergonomikus
Kifolyás: A BIOCLIP kifolyó megoldás lehetővé teszi a kifolyó levételét annak cseréje, vagy
fertőtlenítése céljából. A kifolyó lecserélhető BIOFIL végponti szűrőre vagy eldobható Hostaform
kifolyóra., speciális hostaform műanyagból készült vízkőtaszító vízsugárvető kifolyó betéttel, 129
mm
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
60*50*230 mm

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
25 500 Ft / db

DEL820124N

DELABIE Push-fit csatlakozó BIOFIL végponti szűrőhöz, kézmosó csaptelep kifolyóhoz,
M24/100
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: Push-fit gyorscsatlakozó a gyors és könnyű szerelés érdekében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
26*25*26 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 960 Ft / db

DEL820122N

DELABIE Push-fit csatlakozó BIOFIL végponti szűrőhöz, kézmosó csaptelep kifolyóhoz,
F22/100
Anyag: sárgaréz, krómozott fényes
Kialakítás: Push-fit gyorscsatlakozó a gyors és könnyű szerelés érdekében
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
26*23*26 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
13 960 Ft / db

Illatosítók, légfrissítők
Illatosítók, légfrissítők - Ipari illat diffúzorok

GDIS-S3000-S

Sensamist S3000 álló illatdiffúzor kompresszoros illatporlasztóval 2000m3 légtérfogatig, 1L,
H=638mm, ezüst alumínium, 230V
Anyag: alumínium, ezüst
Működtetés: programozható
Teljesítmény: 12 W
Kialakítás: utántölthető, belső műanyag tartállyal, 1000 ml
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok , 2000 m3
Rögzítés: álló
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
195*638*195 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
315 350 Ft / db

GDIS-S150-S

Sensamist S150 asztali illatadagoló kompresszoros illatporlasztóval 200m3 légtérfogatig,
100ml, H=328mm, ezüst alumínium, 230V
Anyag: alumínium, ezüst
Működtetés: programozható
Teljesítmény: 6 W
Kialakítás: utántölthető, belső műanyag tartállyal, 100 ml
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok , 200 m3
Rögzítés: álló
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
113*328*113 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
159 010 Ft / db



GDIS-S1000-B

Sensamist S1000 fali illatdiffúzor kompresszoros illatporlasztóval 1000m3 légtérfogatig,
500ml, 272x290mm, fekete fém, 230V
Anyag: acél, szénacél, fekete
Működtetés: programozható
Teljesítmény: 9 W
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, utántölthető, belső műanyag tartállyal, 500 ml
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok , 1000 m3
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
290*272*102 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
205 630 Ft / db

GDIS-S100-W-EU

Sensamist S100 fali illatdiffúzor kompresszoros illatporlasztóval 300m3 légtérfogatig, 200ml,
169x230mm, fehér műanyag, 230V
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: programozható
Teljesítmény: 6 W
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, utántölthető, belső műanyag tartállyal, 200 ml
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok , 300 m3
Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
169*230*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
57 530 Ft / db

SM-1L-SOPHISTIC

SensaMist Sophistication légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - friss, fás, jázmin, citrus,
borostyán
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: citrus, friss illatú, jázmin, virág, fás, borostyán
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
76 110 Ft / flakon

SM-1L-LINEN

SensaMist Linen légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - friss, virág, narancs, jázmin
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: friss illatú, virág, narancsvirág és jázmin
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
70 970 Ft / flakon

SM-1L-CLEANFRESH

SensaMist Clean & Fresh légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - friss, virág, citrus, bergamott,
pézsma
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: citrus, friss illatú, virág, pézsma, bergamott
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
65 820 Ft / flakon

SM-1L-COTTON

SensaMist Cotton Breeze légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - friss, virág, gyógynövény
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: friss illatú, gyógynövény, virág
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
51 770 Ft / flakon



SM-1L-ZESTY

SensaMist Zesty Citrus légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - friss, citrus, grapefruit,
narancs, lime
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: friss illatú, gyümölcsös, narancs, lime, citrom, grépfrút
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
48 340 Ft / flakon

SM-1L-DELIGHT

SensaMist Summer Delight légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - édes, dinnye, vanília
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: dinnye, gyümölcsös, édes, vanília
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
74 390 Ft / flakon

SM-1L-ZEN-GARDEN

SensaMist Zen Garden légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - édes, alma, dinnye, mandarin,
rózsa, gyöngyvirág
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: dinnye, gyümölcsös, jázmin, virág, édes, mandarin, rózsa, gyöngyvirág, alma
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
69 260 Ft / flakon

SM-1L-HYPNOTISE

SensaMist Hypnotise légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - édes, virág, mandula, vanília
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: virág, édes, vanília, mandula
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
59 660 Ft / flakon

SM-1L-INVIGORATE

SensaMist Invigorate légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - fűszeres, gyógynövény, cédrus,
levendula, rozmaring
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: gyógynövény, levendula, fűszeres, cédrusfa, rozmaring
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
69 260 Ft / flakon

SM-1L-DESIRE

SensaMist Desire légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - fűszeres, fás, fahéj, levendula
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: levendula, fűszeres, fahéj, fás
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
65 820 Ft / flakon

SM-1L-UPLIFTING

SensaMist Uplifting légfrissítő illatolaj illatdiffúzorba 1L - fűszeres, citrus, jázmin, bergamott,
borostyán
Anyag: illóolaj
Rendszer típusa: Sensamist illatolajok
Illat: citrus, jázmin, virág, fűszeres, borostyán, bergamott, tea
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
65 820 Ft / flakon



Illatosított piszoár rácsok - G-Mini vizelde illatosító szűrők 45 nap

G-MINI-BERGAMOT

G-Mini Bergamot-Sandalwood - bergamott-szantálfa piszoár illatosító betét, kompakt méret,
45 napos fokozott illatanyag-tartalom
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1,5 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-MINI piszoár illatosító betét 45 napos teljesítménnyel
Illat: Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát idéző bergamott
és a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely nyugalmat árasztó
harmóniával lengi körbe a teret.
Szín: terrakotta
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: 1WVV-A02N-U008-PJM1
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*8*165 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 990 Ft / db

G-MINI-CITRUS

G-Mini Citrus - citrus-mangó piszoár illatosító betét, kompakt méret, 45 napos fokozott
illatanyag-tartalom
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1,5 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-MINI piszoár illatosító betét 45 napos teljesítménnyel
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szín: sárga
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: G0WV-T0S2-400R-AW63
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*8*165 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 990 Ft / db

G-MINI-ICE

G-Mini Ice Cool - jeges frissesség piszoár illatosító betét, kompakt méret, 45 napos fokozott
illatanyag-tartalom
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1,5 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-MINI piszoár illatosító betét 45 napos teljesítménnyel
Illat: Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium érzetet nyújtó, hűsítő
illatkompozíció.
Szín: halványlila
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: Q3WV-A0FF-F008-07S5
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*8*165 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 990 Ft / db

G-MINI-LINEN

G-Mini Linen Breeze - frissen mosott ruha piszoár illatosító betét, kompakt méret, 45 napos
fokozott illatanyag-tartalom
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1,5 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-MINI piszoár illatosító betét 45 napos teljesítménnyel
Illat: Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata.
Szín: világoskék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: N5WV-U04U-R00R-NKC7
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*8*165 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 990 Ft / db

G-MINI-MARINE

G-Mini Marine Musk - tengeri pézsma piszoár illatosító betét, kompakt méret, 45 napos
fokozott illatanyag-tartalom
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1,5 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-MINI piszoár illatosító betét 45 napos teljesítménnyel
Illat: Marine Musk / Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár édes hangulatát
idézve.
Szín: kék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: X8WV-A0U8-2007-AWX9
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
165*8*165 mm

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 990 Ft / db



Illatosított piszoár rácsok - G-PLUS enzimköves, illatos piszoár betétek
60 nap

G-PLUS-SZIV

G-PLUS szivárvány BOX kezdő csomag - 6db G-PLUS enzimköves piszoár rács, 6 külön illat,
1db/illat, 1 éves mennyiség
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz, 1 év / csomag
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium
érzetet nyújtó, hűsítő illatkompozíció., Cucumber Melon / Uborka - dinnye - A dinnye édeskés, s az
uborka frissítő, élénk illatjegyeinek kiváló kombinációja., Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert -
Az alma gazdag és gyümölcsös illatával a vénasszonyok nyara hangulatát idézi., Marine Musk /
Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár édes hangulatát idézve., Linen Breeze
/ Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata., Citrus-Mango / Citrus
mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
6 db / csomag

Nettó ár:
16 400 Ft / db

G-PLUS-CITRUS

G-PLUS Citrus - citrus-mangó illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító enzimmel, 60 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a
napérlelt citrus illataival.
Szín: sárga
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db

G-PLUS-ICE

G-PLUS Ice Cool - jeges frissesség illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító enzimmel, 60
napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium
érzetet nyújtó, hűsítő illatkompozíció.
Szín: halványlila
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db

G-PLUS-LINEN

G-PLUS Linen - frissen mosott ruha illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító enzimmel, 60
napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák
tiszta illata.
Szín: világoskék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db



G-PLUS-MARINE

G-PLUS Marine Musk - tengeri pézsma illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító enzimmel, 60
napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Marine Musk / Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár
édes hangulatát idézve.
Szín: kék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db

G-PLUS-APPLE

G-PLUS Apple Orchard - alma illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító enzimmel, 60 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös
illatával a vénasszonyok nyara hangulatát idézi.
Szín: piros, áttetsző
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db

G-PLUS-MELON

G-PLUS Cucumber - Melon - dinnyés-uborkás illatú piszoár rács, húgykő- vízkőlazító
enzimmel, 60 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: a piszoár rács magjában lévő illatanyaggal átitatott, vízkőlazító enzimkő a használat
folyamán fokozatosan lebomlik, mely során kellemes illat szabadul fel, és egyúttal enzimek folynak
le a szennyvízelvezető csőbe, melynek hatására az enzim részecskék lebontják a csőhálózatban
kialakult biofilmet, így segítve a vízkő és húgykő blokkok kialakulásának megelőzését
Teljesítmény: 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-PLUS enzimköves piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Cucumber Melon / Uborka - dinnye - A dinnye édeskés, s az uborka frissítő,
élénk illatjegyeinek kiváló kombinációja.
Szín: áttetsző, zöld
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
190*40*190 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
3 990 Ft / db

Illatosított piszoár rácsok - G-Screen illatosított piszoár rácsok 30 nap

G-SCREEN-SZIV

G-Screen szivárvány BOX kezdő csomag - 14db G-Screen piszoár rács, 7 külön illat, 2db/illat,
1 éves mennyiség
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz, 1 év / csomag
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium
érzetet nyújtó, hűsítő illatkompozíció., Cool Mint / Hűsítő mentol - A vad menta és egy csipetnyi
jázmin fúziója biztosítja a hűvös, energizáló illatot., Ocean Spray / Óceáni fuvallat - A partot érő
hullám vízpermetének illata, mely keveredik a sós szél frissítő erejével., Cucumber Melon / Uborka
- dinnye - A dinnye édeskés, s az uborka frissítő, élénk illatjegyeinek kiváló kombinációja., Apple
Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös illatával a vénasszonyok nyara
hangulatát idézi., Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát
idéző bergamott és a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely
nyugalmat árasztó harmóniával lengi körbe a teret., Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi
vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
6 db / csomag

Nettó ár:
11 620 Ft / db



G-SCREEN-GRAPE

G-Screen Grapefruit - Kiwi - Grépfrút - kivi illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Grapefruit - Kiwi / Grépfrút – kivi - Lédús grépfrút és zamatos kivi szolid kombinációja.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: 7RQV-X0NU-F00K-Y2N5
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-LINEN

G-Screen Linen Breeze - frissen mosott ruha illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-MARINE

G-Screen Marine Musk - tengeri pézsma illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Marine Musk / Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár édes hangulatát
idézve.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-SPA

G-Screen Spa - levendula - geránium illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Spa / Levendula - geránium - A levendula tiszta aromája gerániummal egyensúlyban egy
relaxáló kompozícióban.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-ZEN

G-Screen Zen - bambusz - tengeri só illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Zen / Bambusz - tengeri só - A bambusz és tengeri só harmonikusan nyugtató illatvariációja.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-YELLOW

G-Screen Yellow - Citrus Mango - mangó illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: 05QV-D0U2-A003-CPJQ
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-ICE

G-Screen Ice Cool - jeges frissesség illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium érzetet nyújtó, hűsítő
illatkompozíció.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: AWPV-V0RV-D00M-CNTH
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db



G-SCREEN-
BERGAMOT

G-Screen Bergamot - Sandalwood - bergamott és szantálfa illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát idéző bergamott
és a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely nyugalmat árasztó
harmóniával lengi körbe a teret.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: 5NPV-C0PP-G004-DN2A
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-BLUE

G-Screen Blue - Cool Mint - mentol illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: A vad menta és egy csipetnyi jázmin fúziója biztosítja a hűvös, energetizáló illatot.,
speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Cool Mint / Hűsítő mentol - A vad menta és egy csipetnyi jázmin fúziója biztosítja a hűvös,
energizáló illatot.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: 8RPV-V0D2-S00M-1YND
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-RED

G-Screen Red - Apple Orchard - alma illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: A ropogós alma gazdag és gyümölcsös illata, mely vénasszonyok nyara hangulatot
idéz., speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös illatával a
vénasszonyok nyara hangulatát idézi.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: S0QV-D0F8-Q004-10DK
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-WHITE

G-Screen White - Ocean Spray - óceán illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: A partot érő hullám vízpermetének illata, mely keveredik a sós szél frissítő erejével.,
speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: Ocean Spray / Óceáni fuvallat - A partot érő hullám vízpermetének illata, mely keveredik a sós
szél frissítő erejével.
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: W2QV-W04P-000M-PAYN
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

G-SCREEN-GREEN

G-Screen Green - Cucumber Melon - uborka-dinnye illatú piszoár rács
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Kialakítás: A dinnye édeskés, s az uborka frissítő, élénk illatjegyeinek kiváló kombinációja.,
speciális felületkiképzése megakadályozza a visszafröccsenést
Rendszer típusa: G-SCREEN illatosított piszoár rácsok
Illat: uborka-dinnye illatú
Szín: színtelen
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Engedély száma: UFI: UTPV-D02G-3004-QA7F
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Green Clean

Méretek:
185*4*185 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 240 Ft / db

Illatosítók, légfrissítők - Közösségi légfrissítő rendszerek

VIBE-PRO-WS

VIBE PRO nagyteljesítményű illatosító és szagtalanító készülék, innovatív rács-vibrációs
illatpermet diffúzor, akár 510m3, elemes, fehér/ezüst
Anyag: ABS műanyag, fehér, szürke előlappal
Működtetés: programozható, 4 db D-típusú elemmel működik
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: falra szerelhető, rendszerkulccsal zárható
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 1 patron
Szín: fehér/szürke
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
249*105*115 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
67 140 Ft / db



VIBE-PRO-CITRUS

VIBE PRO Citrus Mango - citrus-mangó illatú utántöltő patron Airadicate szagsemlegesítő
adalékkal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: hajtógázmentes
Kifolyás: permet
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 30-90 nap / patron
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.,
AIRADICATE adalékanyag tartalommal, mely semlegesíti a kellemetlen szagokat
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Malajzia - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
12 760 Ft / patron

VIBE-PRO-LINEN

VIBE PRO Linen Breeze - frissen mosott ruha illatú utántöltő patron Airadicate
szagsemlegesítő adalékkal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: hajtógázmentes
Kifolyás: permet
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 30-90 nap / patron
Illat: Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata.,
AIRADICATE adalékanyag tartalommal, mely semlegesíti a kellemetlen szagokat
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Malajzia - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
12 760 Ft / patron

VIBE-PRO-
BERGAMOT

VIBE PRO Bergamot & Sandalwood - bergamott és szantálfa illatú utántöltő patron Airadicate
szagsemlegesítő adalékkal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: hajtógázmentes
Kifolyás: permet
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 30-90 nap / patron
Illat: Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát idéző bergamott és
a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely nyugalmat árasztó
harmóniával lengi körbe a teret., AIRADICATE adalékanyag tartalommal, mely semlegesíti a
kellemetlen szagokat
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Malajzia - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
12 760 Ft / patron

VIBE-PRO-
LAVENDER

VIBE PRO Lavender & Geranium - levendula és geránium illatú utántöltő patron Airadicate
szagsemlegesítő adalékkal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: hajtógázmentes
Kifolyás: permet
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 30-90 nap / patron
Illat: Spa / Levendula - geránium - A levendula tiszta aromája gerániummal egyensúlyban egy
relaxáló kompozícióban., AIRADICATE adalékanyag tartalommal, mely semlegesíti a kellemetlen
szagokat
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Malajzia - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
12 760 Ft / patron

VIBE-PRO-TEA

VIBE PRO White Tea & Thyme - fehér tea és kakukkfű illatú utántöltő patron Airadicate
szagsemlegesítő adalékkal
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: Programozható 30-45-60-90 napra, hozzávetőlegesen 510 légköbméter
beillatosítására alkalmas
Kialakítás: hajtógázmentes
Kifolyás: permet
Rendszer típusa: VIBE PRO rács-vibrációs illatosító készülék, 30-90 nap / patron
Illat: AIRADICATE adalékanyag tartalommal, mely semlegesíti a kellemetlen szagokat, White Tea &
Thyme - fehér tea és kakukkfű - Nyugtató, frissítő hatású, elegáns és harmonikus illatélményt idéző
illatkombináció.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Malajzia - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 patron / karton

Nettó ár:
12 760 Ft / patron



VAIR-MVPC

V-Air Solid króm színű, illatosító kehely tartó
illatosító fali tartó
Anyag: ABS műanyag, krómozott fényes
Rendszer típusa: V-Air Solid
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems Kiszerelés:

1 db

Nettó ár:
14 820 Ft / db

VAIR-MVPB

V-Air Solid fali illatosító kehely tartó, MVP, fekete
Anyag: ABS műanyag, fekete
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
5 850 Ft / db

VAIR-MVPW

V-Air Solid illatosító kehely tartó MVP, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Rendszer típusa: V-Air Solid
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
144*63*70 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
6 010 Ft / db

VAIR-FAW

V-Air Solid Family illatosító kehely tartó, kis méretű, fehér
Anyag: ABS műanyag, fehér
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, könnyen tisztítható
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution
Rögzítés: fali, falon kívüli
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Kína - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*139*73 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 990 Ft / db

VEVO-APPLE

VEVO V-AIR Solid Evolution Apple Orchard - alma-gyümölcs illatú légfrissítő kehely, passzív,
elem nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös illatával a
vénasszonyok nyara hangulatát idézi., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az
illatanyagok különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus
illatkontinuumot biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Szín: piros
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db



VEVO-BERGAMOT

VEVO V-AIR Solid Evolution Bergamot - Sandalwood - bergamott-szantálfa illatú légfrissítő
kehely, passzív, elem nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát idéző bergamott és
a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely nyugalmat árasztó
harmóniával lengi körbe a teret., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az
illatanyagok különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus
illatkontinuumot biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Szín: terrakotta
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db

VEVO-CITRUS

VEVO V-AIR Solid Evolution Citrus - Mango - citrus-mangó illatú légfrissítő kehely, passzív,
elem nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.,
kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot
Szín: narancssárga
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db

VEVO-ICE

VEVO V-AIR Solid Evolution Ice Cool - jeges frissesség illatú légfrissítő kehely, passzív, elem
nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium
érzetet nyújtó, hűsítő illatkompozíció.
Szín: halványlila
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db

VEVO-LINEN

VEVO V-AIR Solid Evolution Linen Breeze - frissen mosott ruha illatú légfrissítő kehely,
passzív, elem nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata.,
kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot
Szín: világoskék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db

VEVO-MARINE

VEVO V-AIR Solid Evolution Marine Musk - tengeri pézsma illatú légfrissítő kehely, passzív,
elem nélküli működéssel, 60 napos
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 60 nap
Zajszint: teljesen hangtalanul működik, 0 dB
Rendszer típusa: VEVO - V-Air Solid Evolution, 170 m3
Illat: Marine Musk / Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár édes hangulatát
idézve., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot
Szín: kék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
70*144*63 mm

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 140 Ft / db



V-SOLID-APPLE

V-AIR Solid Apple - alma illatú, illatosított légfrissítő kehely
Anyag: kerámia
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Rendszer típusa: V-Air Solid, 30-60 nap
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös
illatával a vénasszonyok nyara hangulatát idézi.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 680 Ft / db

V-SOLID-CITRUS

V-AIR Solid Citrus - citrus-mangó illatú, illatosított légfrissítő kehely
illatosító kehely
Anyag: kerámia
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben, Vegye ki a patront a műanyag tégelyből és helyezze el ablak vagy ajtó közelében.
Rendszer típusa: V-Air Solid, 30-60 nap
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.,
kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 680 Ft / db

V-SOLID-MELON

V-AIR Solid Melon - dinnyés-uborkás illatú, illatosított légfrissítő kehely
illatosító kehely
Anyag: kerámia
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben, Vegye ki a patront a műanyag tégelyből és helyezze el ablak vagy ajtó közelében.
Rendszer típusa: V-Air Solid, 30-60 nap
Illat: Cucumber Melon / Uborka - dinnye - A dinnye édeskés, s az uborka frissítő, élénk illatjegyeinek
kiváló kombinációja., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok
különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot
biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 680 Ft / db

V-SOLID-MINT

V-AIR Solid Cool - mentolos, illatosított légfrissítő kehely
illatosító kehely
Anyag: kerámia
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben, Vegye ki a patront a műanyag tégelyből és helyezze el ablak vagy ajtó közelében.
Rendszer típusa: V-Air Solid, 30-60 nap
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Cool Mint / Hűsítő mentol - A vad menta és egy csipetnyi jázmin fúziója
biztosítja a hűvös, energizáló illatot.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 680 Ft / db

V-SOLID-OCEAN

V-AIR Solid Ocean - óceán illatú, illatosított légfrissítő kehely
illatosító kehely
Anyag: kerámia
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben, Vegye ki a patront a műanyag tégelyből és helyezze el ablak vagy ajtó közelében.
Rendszer típusa: V-Air Solid, 30-60 nap
Illat: Ocean Spray / Óceáni fuvallat - A partot érő hullám vízpermetének illata, mely keveredik a sós
szél frissítő erejével., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok
különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot
biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
6 db / karton

Nettó ár:
5 680 Ft / db

ECO-SHELL-
BERGAMOT

EcoShell Bergamot - Sandalwood bergamott és szantálfa illatú illatosító szállodai szobák,
irodák számára
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer), fehér
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: EcoShell, 30 m3
Illat: Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát idéző bergamott
és a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely nyugalmat árasztó
harmóniával lengi körbe a teret.
Rögzítés: Falra és légkondicionáló berendezésre
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
3 240 Ft / db



ECO-SHELL-KIWI

EcoShell Kiwi Grapefruit illatú illatosító szállodai szobák, irodák számára
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer), fehér
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: EcoShell, 30 m3
Illat: Grapefruit - Kiwi / Grépfrút – kivi - Lédús grépfrút és zamatos kivi szolid kombinációja.
Rögzítés: Falra és légkondicionáló berendezésre
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
3 240 Ft / db

ECO-SHELL-SEA-
SALT

EcoShell Sea Salt - Bamboo - tengeri só és bambusz illatú illatosító szállodai szobák, irodák
számára
Anyag: PP - polipropilén, újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer), fehér
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: EcoShell, 30 m3
Illat: Zen / Bambusz - tengeri só - A bambusz és tengeri só harmonikusan nyugtató illatvariációja.
Rögzítés: Falra és légkondicionáló berendezésre
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
3 240 Ft / db

VAIR-W-PLUS

V-AIR SOLID Plus illatadagoló, 230V
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: 70 W
Rendszer típusa: V-Air Solid, 500 m3
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
265*147*120 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
96 000 Ft / db

V-SOLID-PLUS-AZURE

V-AIR Solid Plus Azure - azúr illatú, illatosított légfrissítő patron, adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: jázmin, kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző
párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít,
megelőzve így az illatfáradtságot, ylang-ylang, cédrusfa
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

V-SOLID-PLUS-
BERGAMOT

V-AIR Solid Plus Bergamot - bergamott és szantálfa illatú, illatosított légfrissítő patron,
adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Bergamot-Sandalwood / Bergamott - szantálfa - A napsütötte déli tájak illatát
idéző bergamott és a keleties szantálfa karakteres aromájának tökéletes összhangja, mely
nyugalmat árasztó harmóniával lengi körbe a teret.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

V-SOLID-PLUS-
CARNIVAL

V-AIR Solid Plus Carnival-tubarózsa, narancsvirág és jázmin illatú, illatosított légfrissítő
patron
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: narancsvirág és jázmin, kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok
különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot
biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db



V-SOLID-PLUS-
SEASALT

V-AIR Solid Plus Sea Salt & Bamboo - tengeri só és bambusz illatú, illatosított légfrissítő
patron, adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: Zen / Bambusz - tengeri só - A bambusz és tengeri só harmonikusan nyugtató illatvariációja.,
kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

V-SOLID-PLUS-
SWEETPEA

V-AIR Solid Plus Sweet Pea & Wisteria - cukorborsó és lilaakác illatú, illatosított légfrissítő
patron, adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: cukorborsó és lilaakác, kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok
különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot
biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

V-SOLID-PLUS-
CITRUS

V-AIR Solid Plus Citrus - citrus-mangó illatú, illatosított légfrissítő patron, adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hétig biztosít kellemes illatot
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok különböző párolgási
intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot biztosít, megelőzve
így az illatfáradtságot, Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a
napérlelt citrus illataival.
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

V-SOLID-PLUS-
OCEAN

V-AIR Solid Plus White - Ocean Spray - óceán illatú, illatosított légfrissítő patron, adagolóhoz
Anyag: kerámia
Teljesítmény: 4 hét
Rendszer típusa: V-Air Solid
Illat: Ocean Spray / Óceáni fuvallat - A partot érő hullám vízpermetének illata, mely keveredik a sós
szél frissítő erejével., kétfázisú illatkombináció - a termék az eltérő illatok és az illatanyagok
különböző párolgási intenzitásának köszönhetően folyamatosan változó, dinamikus illatkontinuumot
biztosít, megelőzve így az illatfáradtságot
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
2 db / karton

Nettó ár:
13 380 Ft / db

PROZ-WP

PROZONE Ózongenerátor - szagtalanító készülék, állítható programozással
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: 14 W
Rendszer típusa: Prozone, 150 m3
Rögzítés: fali, falon kívüli
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
135*210*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
168 470 Ft / db

PROZ-WNP

PROZONE Ózongenerátor - szagtalanító készülék, nem programozható
Anyag: ABS műanyag, fehér
Teljesítmény: 14 W
Rendszer típusa: Prozone, 150 m3
Rögzítés: fali, falon kívüli
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
135*210*85 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
157 210 Ft / db



Illatosítók, légfrissítők - WC illatosítók

AIRLOOP-CITRUS

Airloop Citrus Mango - citrus-mangó illatú WC kagylóra akasztható illatosító, 30 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: Airloop
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szín: sárga
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 920 Ft / db

AIRLOOP-ICE

Airloop Ice Cool - jeges frissesség illatú WC kagylóra akasztható illatosító, 30 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: Airloop
Illat: Ice Cool / Jeges frissesség - Érdekesen parfümös, kifejezetten prémium érzetet nyújtó, hűsítő
illatkompozíció.
Szín: halványlila
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 920 Ft / db

AIRLOOP-LINEN

Airloop Linen Breeze - frissen mosott ruha illatú WC kagylóra akasztható illatosító, 30 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: Airloop
Illat: Linen Breeze / Frissen mosott ruha - Akár a tavaszi szellőben száradó ruhák tiszta illata.
Szín: világoskék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 920 Ft / db

AIRLOOP-MARINE

Airloop Marine Musk - tengeri pézsma illatú WC kagylóra akasztható illatosító, 30 napos
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: Airloop
Illat: Marine Musk / Tengeri pézsma - Egzotikus tengeri szellő üdítő illata a nyár édes hangulatát
idézve.
Szín: kék
Szabvány: IFRA megfelelőség (International Fragrance Association - Nemzetközi Illatanyag
Szövetség)
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
10 db / karton

Nettó ár:
1 920 Ft / db

V-FRESH-YELLOW

V-Fresh-Yellow-Citrus Mango- mangó illatú WC illatosító
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: V-FRESH
Illat: Citrus-Mango / Citrus mangó - Trópusi vidámság a lédús mangó és a napérlelt citrus illataival.
Szín: rózsaszín
Rögzítés: ragasztott
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
100*77 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 750 Ft / db

V-FRESH-RED

V-Fresh-Red- Apple Orchard- alma illatú WC illatosító
Anyag: újrahasznosítható EVA (etilén-vinil-acetát kopolimer)
Működtetés: passzív illatosító rendszer, mely a légáram segítségével árasztja szét az illatot a
levegőben
Teljesítmény: 1 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Rendszer típusa: V-FRESH
Illat: Apple Orchard / Alma - gyümölcsöskert - Az alma gazdag és gyümölcsös illatával a
vénasszonyok nyara hangulatát idézi.
Szín: színtelen
Rögzítés: ragasztott
Származási hely: Thaiföld - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
100*77 mm

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
1 750 Ft / db



ADIS-2WGU

Airoma légfrissítő adagoló, fehér
Anyag: műanyag, fehér
Működtetés: automata (szenzoros, infrás) - az érintésmentes használat maximális higiéniát biztosít
Kialakítás: rendszerkulccsal zárható, 2 db C-típusú elem működteti kb. 2 évig
Rendszer típusa: Airoma
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Méretek:
92*240*79 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
23 100 Ft / db

AERO-01

Cool légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Teljesítmény: akár 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: férfi mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Illat: Cool Mint / Hűsítő mentol - A vad menta és egy csipetnyi jázmin fúziója biztosítja a hűvös,
energizáló illatot.
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-02

Mystique légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Teljesítmény: akár 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Illat: misztikus
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-05

Baby face légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Teljesítmény: akár 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: pelenkázó helyiségbe ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Illat: baba illat
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-25EX

XTREME Latin Passion légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Teljesítmény: akár 2 hónapig elegendő illatot tartalmaz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Illat: latin
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-41

Apple Orchard - Alma légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db



AERO-42

Linen - Frissen mosott ruha légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-43

Citrus Mango - Mangó légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems Kiszerelés:

12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

AERO-44

Summer Fruits - Nyári gyümölcsök légfrissítő illat, 270 ml, Airoma adagolóhoz
Kialakítás: női mosdókba ajánlott 200 m3-nyi területet is képes illatosítani
Rendszer típusa: Airoma, 3000 adag / patron
Származási hely: UK - Gyártó: Vectair Systems

Kiszerelés:
12 db / karton

Nettó ár:
2 850 Ft / db

Szemmosók, vészzuhanyok
Szemmosók, vészzuhanyok - Sürgősségi szemmosók

GLH7460BT

Fali sürgősségi szemmosó és arcmosó egység AXION öblítőfejjel, szifonnal, nyomólapos,
r.m. acél tál, porvédő kupak
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, szürke, sárga
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 14 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc

Méretek:
371*359*154 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
289 740 Ft / db

GLH7460B

Fali sürgősségi szemmosó és arcmosó egység AXION öblítőfejjel, nyomólapos
működtetéssel, rozsdamentes acél tál, öntött alumínium fali rögzítőkonzol, sárga porvédő
kupak
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, szürke, sárga
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 14 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc

Méretek:
371*359*154 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
268 930 Ft / db



GLH7260BT

Fali sürgősségi szemmosó és arcmosó AXION öblítőfejjel, zöld ABS tál, porvédő kupak,
sárgaréz szifon
Anyag: ABS műanyag, alumínium, szürke, zöld, sárga
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 14 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc

Méretek:
371*359*154 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
249 650 Ft / db

GLH7260B

Fali sürgősségi szemmosó és arcmosó egység AXION öblítőfejjel, nyomólapos
működtetéssel, zöld ABS tál, öntött alumínium fali rögzítőkonzol, sárga porvédő kupak
Anyag: ABS műanyag, alumínium, szürke, zöld, sárga
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 14 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc

Méretek:
371*359*154 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
200 430 Ft / db

DEL9102

DELABIE fali sürgősségi szemmosó egység, rozsdamentes acél tállal, zöld
Anyag: galvanizált acél, sárgaréz, rozsdamentes acél, szénacél, AISI 304 - bakteriosztatikus,
szürke, zöld
Működtetés: pedálos
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek
Vízátfolyás: 20 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
150*150*505 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
218 590 Ft / db

GLH7261AXION

Szabadon álló sürgősségi szemmosó és arcmosó egység AXION öblítőfejjel, tolókaros
működtetéssel, ABS tál, galvanizált acél test, öntöttvas talapzat, zöld-szürke
Anyag: ABS műanyag, galvanizált acél, szénacél, szürke, zöld
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló, 3 db rozsdamentes acél csavarral megerősített, vandálbiztos biztonsági rögzítéssel
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 14 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
381*965*286 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
280 600 Ft / db

DEL9201

DELABIE szabadon álló sürgősségi szemmosó egység tolókaros és lábpedálos
működtetéssel, rozsdamentes acél tállal, zöld-szürke
Anyag: galvanizált acél, , szénacél, AISI 304 - bakteriosztatikus, szürke, zöld
Működtetés: pedálos
Kialakítás: könnyen tisztítható, ergonomikus, higiénikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek
Vízátfolyás: 20 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
345*330*715 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
354 120 Ft / db



GLE160IS

Rozsdamentes acél lábon álló szemmosó lábpedállal, alumínium működtető karral, 300 mm
átmérőjű szemmosó tállal, 1100 mm magas
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: pedálos
Kialakítás: álló, 2 fejes szemmosó porvédővel
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló, 3 rögzítési pont
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek
Vízátfolyás: 12 liter / perc
Vízelvezetés: 1 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia

Méretek:
300*1100*300 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
179 760 Ft / db

Szemmosók, vészzuhanyok - Vészzuhanyok

GLH8123H

Fali sürgősségi vészzuhany egység AXION öblítőfejjel, húzókaros működtetéssel,
rozsdamentes acél tállal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, szürke
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
533*305*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
235 440 Ft / db

GLH8122H

Fali sürgősségi vészzuhany egység AXION öblítőfejjel, húzókaros működtetéssel, ABS
műanyag tállal
Anyag: galvanizált acél, sárgaréz, szürke, zöld
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
533*305*270 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 660 Ft / db

DEL9108

DELABIE fali galvanizált acél vészzuhany, ABS tárcsával, epoxy bevonattal
Anyag: ABS műanyag, galvanizált acél, sárgaréz, szénacél, AISI 304 - bakteriosztatikus, szürke,
zöld
Működtetés: karos
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN 15154-1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 1. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok
számára
Vízátfolyás: 120 liter / perc
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre,
illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
415*120*605 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
107 210 Ft / db

GLH8123V

Mennyezeti sürgősségi vészzuhany egység AXION öblítőfejjel, húzókaros működtetéssel,
rozsdamentes acél tállal
Anyag: sárgaréz, rozsdamentes acél, szürke
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: mennyezeti
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
304*311*304 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
235 440 Ft / db



GLH8122V

Mennyezeti sürgősségi vészzuhany egység AXION öblítőfejjel, húzókaros működtetéssel,
ABS műanyag tállal
Anyag: galvanizált acél, sárgaréz, szürke
Kialakítás: könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: mennyezeti
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
304*311*304 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
181 660 Ft / db

GLA300IS

Mennyezeti vészzuhany húzókarral krómozott sárgaréz zuhanyfejjel, 110 l/p vízátfolyással
Anyag: sárgaréz, selyem matt, krómozott fényes
Működtetés: karos
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: fali, falon kívüli
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára
Vízátfolyás: 110 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
98 660 Ft / db

GLA200IS

Rozsdamentes acél mennyezeti vészzuhany, AISI 304, 76 liter/perc átfolyással
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: karos
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: mennyezeti
Szabvány: CE, EN 15154-1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 1. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok
számára
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
680*270*130 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
79 980 Ft / db

Szemmosók, vészzuhanyok - Kombinált egységek

GLH8317CTFP.220V

Fűthető vészzuhany, szemmosó és arcmosó kombinált egység, kültéri fagyálló szigeteléssel,
akár -34°C-ig
Anyag: zöld
Működtetés: a szelepek a nyitást követően folyamatosan nyitott állapotban maradnak, azok maguktól
nem záródnak el egészen a manuális elzárásig
Teljesítmény: 275 W
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: Kültéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, EN 15154-1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére
vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok
laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány - Sürgősségi szemmosókról és
vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó szabályozás, EN 10224:2002 -
Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására. Műszaki szállítási
feltételek
Vízátfolyás: 11,4 és 75,7 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
921*2449*268 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
2 546 950 Ft / db



GLH8317CTFPEX

Fűtött vészzuhany, szemmosó és arcmosó kombi egység, fagyálló szigeteléssel -34°C-ig,
ATEX robbanásbiztos
Anyag: zöld
Működtetés: a szelepek a nyitást követően folyamatosan nyitott állapotban maradnak, azok maguktól
nem záródnak el egészen a manuális elzárásig
Teljesítmény: 275 W
Kialakítás: álló, robbanásbiztos (ATEX - anti-explosion)
Rendszer típusa: Kültéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, 2006/95/CE -
Alacsony feszültség irányelv, EN 15154-1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére
vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok
laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány - Sürgősségi szemmosókról és
vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó szabályozás, EN 10224:2002 -
Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására. Műszaki szállítási
feltételek
Vízátfolyás: 11,4 és 75,7 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
921*2449*268 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
3 220 990 Ft / db

GLH8605WC

Padlósíkba süllyesztett sürgősségi vészzuhany, szemzuhany kabin egység kerekesszékes
használatra, nyitott, AXION
Anyag: üvegszál, fehér
Működtetés: a szelepek a nyitást követően folyamatosan nyitott állapotban maradnak, azok maguktól
nem záródnak el egészen a manuális elzárásig
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: beépített, álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára
Vízátfolyás: 11,4 és 75,7 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: USA - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
1029*978*2289 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GLH8730

Kabinos vészzuhany és szemmosó egység, ePOD, kültéri használatra, fűthető, vészjelzővel,
AXION
Anyag: alumínium, poliészter, zöld, UV-álló
Működtetés: a szelepek a nyitást követően folyamatosan nyitott állapotban maradnak, azok maguktól
nem záródnak el egészen a manuális elzárásig
Teljesítmény: 2,5 kW
Kialakítás: nem robbanásbiztos - nem ATEX, dupla rugós csuklópántokkal szerelt, önzáró
zuhanykabin ajtók
Rendszer típusa: Kültéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, A GLH8730 típusszámú kabinos szemmosó és vészzuhany egység ANSI Z358.1
megfelelőséggel rendelkezik. A kabinos egységben lévő GLH8317 kombinált szemmosó és
vészzuhany egység pedig megfelel az EN15154-2:2006 és EN 15154-1:2006 szabványokban
foglaltaknak.
Vízátfolyás: 11,4 és 75,7 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Származási hely: Svájc - Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
1524*2585*2038 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
Kérjen árajánlatot!

GLH8300FP-KIT

AXION kombinált, kültéri, fagyálló szemmosó és vészzuhany egység KIT fagypont alá
telepítendő fagyálló önleeresztő szemöblítő és önürítő vészzuhany szelepekkel
Anyag: galvanizált acél
Működtetés: nyomógombos
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: Kültéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: ANSI Z358.1-2014 szabvány - Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
2184*806*876 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
1 783 570 Ft / db

GLH8300

Kombinált szemmosó és vészzuhany egység
Anyag: galvanizált acél
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
2266*806 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
641 370 Ft / db



GLH8320

Kombinált szemmosó és vészzuhany egység AXION öblítőfejjel és zuhannyal, galvanizált
acél, veszélyjelző csíkozással
Anyag: galvanizált acél
Működtetés: karos
Kialakítás: álló
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára, ANSI Z358.1-2014 szabvány -
Sürgősségi szemmosókról és vészzuhanyokról, EU 305/2011 - Építési termékekre vonatkozó
szabályozás, EN 10224:2002 - Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok
szállítására. Műszaki szállítási feltételek
Vízátfolyás: 76 liter / perc
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: HAWS Corporation

Méretek:
280*2266*872 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
593 680 Ft / db

DEL9203

DELABIE kombinált szemmosó és vészzuhany egység epoxy bevonatú csőrendszerrel, tállal,
zuhanyfejjel és kapcsolókkal, téliesíthető leeresztőszeleppel
Anyag: galvanizált acél, szénacél, AISI 304 - bakteriosztatikus, szürke, zöld
Működtetés: karos, pedálos
Kialakítás: álló, könnyen tisztítható, higiénikus, ergonomikus
Rendszer típusa: Beltéri szemmosók, vészzuhanyok és kombinált egységek
Rögzítés: álló
Vízátfolyás: 20-120 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve
a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes
Származási hely: Franciaország - Gyártó: DELABIE

Méretek:
340*320*710 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
443 010 Ft / db

GLS150IS

Rozsdamentes acél kombinált szemmosó és vészzuhany oszlop lábkapcsolóval, AISI304
Anyag: rozsdamentes acél, AISI 304 - bakteriosztatikus, selyem matt
Működtetés: karos, pedálos
Kialakítás: 2 fejes szemmosó porvédővel
Rögzítés: álló
Szabvány: CE, EN15154-2:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó
harmonizált szabvány - 2. rész - a direkt vízbekötéssel szerelt szemmosó egységek, EN 15154-
1:2006 - A sürgősségi vészzuhanyok megfelelőségére vonatkozó harmonizált szabvány - 1. rész - a
direkt vízbekötéssel szerelt vészzuhanyok laboratóriumok számára
Vízátfolyás: 114 liter / perc
Vízelvezetés: 5/4 coll
Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia
Gyártó: Green Clean

Méretek:
2120*550*250 mm

Kiszerelés:
1 db

Nettó ár:
319 980 Ft / db

Szemeteszsákok, tasakok
Szemeteszsákok, tasakok - Szemeteszsákok

GC031

Intim hulladékgyűjtő zacskó GCPHF intim tasakadagolóhoz, 25db/csomag, min.
48csomag/karton rendelhető
Anyag: műanyag
Szín: színtelen, áttetsző
Származási hely: Olaszország - Gyártó: Green Clean

Méretek:
86*126*15 mm

Kiszerelés:
48 csomag / karton

Nettó ár:
800 Ft / csomag

Ipari tisztítószerek, higiéniai papírok
Ipari tisztítószerek, higiéniai papírok - Ipari tisztítószerek

GC009

Claramat regeneráló só tabletta vízlágyító rendszerekbe, 25kg/zsák
Anyag: só
Szín: fehér
Szabvány: EN973 Typ A
Származási hely: Németország Kiszerelés:

1 zsák

Nettó ár:
4 480 Ft / zsák



GC011

Claramat SpecialSalz regeneráló só, durva szemcsés vízlágyító só granulátum
mosogatógépekbe, EasyFill papírdobozban, 2kg/doboz
Anyag: só
Szín: fehér
Szabvány: EN973 Typ A
Származási hely: Németország

Méretek:
140*220*60 mm

Kiszerelés:
6 doboz / tálca

Nettó ár:
700 Ft / doboz

1001

TARCO Super ipari zsíroldó koncentrátum, univerzális tisztítószer felületkímélő
tulajdonságokkal, nagy tisztítóhatással, 1 liter
Illat: citrus
Higítási arány: 1:10 - 1:100
Késztermék mennyisége: 10 - 100 liter
Szín: sárga

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
5 360 Ft / flakon

2001

TARCO Fix erős, ipari vízkőoldó koncentrátum, 1 liter
Illat: mandula
Késztermék mennyisége: 5 - 50 liter
Szín: piros

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
7 820 Ft / flakon

2106.1

TARCO Clean vízkőoldó koncentrátum, 1 liter
Illat: parfüm
Szín: piros

Kiszerelés:
1 flakon

Nettó ár:
3 980 Ft / flakon

Ipari tisztítószerek, higiéniai papírok - Ipari WC-papírok

T204/C/ECO

Mini jumbo nagytekercses WC-papír, 2 rétegű, 100% fehér, D=19cm, 120m/tekercs,
12tekercs/zsugor
Rendszer típusa: 120 m / tekercs
Szín: fehér, 100 %
Külső átmérő: 190 mm

Kiszerelés:
12 tekercs / zsugor

Nettó ár:
920 Ft / tekercs

KC-8484

Kleenex kistekercses WC-papír, fehér, 4 rétegű, 160 lap 4 tekercs/csomag, 6 csomag/karton
Rendszer típusa: 19,2 m / tekercs
Külső átmérő: 115 mm
Lapok száma: 160 lap / tekercs
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
24 tekercs / csomag

Nettó ár:
870 Ft / tekercs



KC-8518

Scott 350 kistekercses WC papír, fehér, 3 rétegű, 350lap, 12x9,5cm, 6 tekercs/csomag, 6
csomag/zsugor
Rendszer típusa: 42 m / tekercs
Szín: fehér, 75 %
Külső átmérő: 130 mm
Lapok száma: 350 lap / tekercs
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
36 tekercs / csomag

Nettó ár:
580 Ft / tekercs

KC-8508

Scott hajtogatott WC papír, 2 réteg, fehér, lapméret 117x186mm, 250lap/csomag, 36
csomag/karton
Lapok száma: 250 lap / csomag
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
36 csomag / karton

Nettó ár:
590 Ft / csomag

KC-8626

Kimberly-Clark kistekercses háztartási toalettpapír, 75% törtfehér, 2 réteg, 210lap/tekercs,
26m/tekercs, 96tekercs/zsugor
Külső átmérő: 10.5 cm
Lapok száma: 210 lap / tekercs
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
96 tekercs / csomag

Nettó ár:
120 Ft / tekercs

KC-8550

Kimberly-Clark kistekercses WC papír, fehér, 75%, 2 réteg, 210 lap, 12 tekercs/csomag, 8
csomag/zsugor
Rendszer típusa: 26 m / tekercs
Szín: fehér, 75 %
Külső átmérő: 105 mm
Lapok száma: 210 lap / tekercs
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
96 tekercs / csomag

Nettó ár:
120 Ft / tekercs

TORK-110405

TORK Premium kistekercses WC papír, fehér, 4rét, 153lap, T4, 6 tekercs/csomag, 7
csomag/zsugor
Rendszer típusa: 19,1 m / tekercs
Szín: fehér
Külső átmérő: 118 mm
Lapok száma: 150 lap / tekercs
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: TORK

Kiszerelés:
42 tekercs / csomag

Nettó ár:
390 Ft / tekercs

TORK-110792

TORK Premium kistekercses WC papír, fehér, 3réteg, 19,35m, T4, 150 lap/tekercs, 10
tekercs/csomag, 7 csomag/zsugor
Rendszer típusa: 19,35 m / tekercs
Szín: fehér
Külső átmérő: 120 mm
Lapok száma: 150 lap / tekercs
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: TORK

Kiszerelés:
70 tekercs / csomag

Nettó ár:
220 Ft / tekercs

TORK-110782

TORK Soft kistekercses WC papír, 3 rétegű, 250 lap/tekercs, T4, 30 tekercs/csomag
Rendszer típusa: 30 m / tekercs
Szín: fehér
Külső átmérő: 125 mm
Lapok száma: 250 lap / tekercs
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: TORK

Kiszerelés:
30 tekercs / csomag

Nettó ár:
270 Ft / tekercs



Ipari tisztítószerek, higiéniai papírok - Kéztörlő papírok

HZ243

Hajtogatott papírkéztörlő, Z, fehér, 2 réteg, 20x200 lap, 4000 lap/karton
Szín: fehér, 100%
Lapok száma: 200 lap / csomag

Méretek:
245*230 mm

Kiszerelés:
20 csomag / karton

Nettó ár:
860 Ft / csomag

KC-6617

Scott Essential Interfold V hajtott kéztörlő, Airflex 1 réteg, fehér, 212x200mm,
340lap/csomag, 15csomag/karton, 5100lap/karton
Szín: fehér
Lapok száma: 340 lap / csomag
Szabvány: Ecolabel
Gyártó: Kimberly-Clark

Kiszerelés:
15 csomag / karton

Nettó ár:
1 390 Ft / csomag

Ipari tisztítószerek, higiéniai papírok - Tekercses papírtörlők

C08.654

TITANO konyhai papírtörlő jó nedvszívó hatással, nem szöszöl, 2 rétegű, 100% cellulóz,
hófehér, 66m/tekercs, 12tekercs/zsugor
tekercses papírtörlő
Szín: hófehér
Külső átmérő: 14.2 cm
Lapok száma: 275 lap / tekercs
Származási hely: Olaszország - Gyártó: CELTEX

Kiszerelés:
12 tekercs / zsugor

Nettó ár:
1 410 Ft / tekercs

C32.318

Center Maxi tekercses papírkéztörlő, 2 rétegű, 100% cellulóz, hófehér, 20x30cm/lap,
450lap/tekercs, 135m/tekercs, 6tekercs/zsugor
Szín: hófehér
Külső átmérő: 20 cm

Kiszerelés:
6 tekercs / zsugor

Nettó ár:
2 380 Ft / tekercs

C52.450

Lux Wiper ipari papírtörlő tekercs, 2 rétegű, 100% cellulóz, hófehér, 34x24cm/lap,
1500lap/tekercs, 510m/tekercs, 2tekercs/zsugor
tekercses papírtörlő
Szín: hófehér
Lapok száma: 1500 db

Kiszerelés:
2 tekercs / zsugor

Nettó ár:
9 900 Ft / tekercs




