český výrobce s dlouholetou tradicí

NEREZOVÉ DŘEZY
VYROBENY Z VYSOCE KVALITNÍ NEREZOVÉ CHROMNIKLOVÉ OCELI 18/10
Z PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH HUTÍ
GARANCE VYSOKÉ PEVNOSTI DŘEZŮ (tl. 0,8 mm)

VESTAVNÉ
NEREZOVÉ
DŘEZY - SÓLO

510-U

s výtokovým otvorem
1 1/2" a 3 1/2"
510/P-U
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Tloušťka
plechu = 0,8 mm, povrch je leštěný.
Vestavné dřezy se zabudovávají do výřezu v pracovní desce kuchyňské linky. Díky šroubovanému uchycení místo dřívějšího upevnění pomocí klínků je
jejich použití univerzální pro všechny tloušťky desek
od 20 mm do 40 mm.

500-U

Jejich rozměry jsou shodné s rozměry odpovídajících typů dřezů smaltovaných, takže je možné bez
problémů nahradit starý opotřebovaný smaltovaný
dřez jeho verzí nerezovou. Jsou nejideálnější pro ty,
kteří mají rádi pro práci velký prostor.
Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2"
nebo velký 3 1/2", do nějž se dá vložit buď výtokový
ventil 3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je vybaven
rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítka ventilu 1 1/2", které je uchyceno na pevno. Tato
přednost se ocení např. při mytí a čištění zeleniny.

526-UT

526/P-UT

Pokud je dřez vybaven přepadovým otvorem pro
přeliv vody, odpadnou obavy z vyplavení bytu vlastního i sousedů.
U vestavných dřezů je v ceně uchycovací příslušenství (šrouby, kloboučky a příchytky) a u kruhových
dřezů také mikroporézní těsnění. V ceně není sifon
a u oválných a čtvercových dřezů lemovka PVC.

556-UT

5100

5260
1

NÁSTAVNÉ
NEREZOVÉ
DŘEZY
513, 514

(celoplošné)
Tvoří pokračování desky kuchyňské linky, mají
tedy stejnou šířku jako ona (600 mm) a upevňují se
přímo na skříňku kuchyňské linky. Dřezy o délce
800 mm jsou určeny pro kuchyně s dvířky o modulu
400 mm. Dřezy o délce 900 mm jsou určeny pro kuchyně s dvířky o modulu 300 mm a 450 mm. Předem
je nutné ověřit, zda tloušťka sousední desky je shodná s výškou hrany dřezu.

513R, 514R

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Tloušťka
plechu = 0,8 mm, povrch je leštěný.
Jejich výhodou je to, že tvoří jednolitou pracovní
plochu nad skříňkou, ušetří se tak část pracovní desky a lépe se udržuje pořádek kolem nádoby dřezu.
Nástavné dřezy se rozlišují na pravé a levé. Pravým provedením se rozumí to, že nádoba dřezu je
vpravo. Levým provedením se rozumí to, že nádoba
dřezu je vlevo.
Dokonalé sladění s kuchyňskou deskou se zaoblenou přední horní hranou umožní dřezy, které mají
taktéž přední hranu zaoblenu.
Uchycení se provádí na bočnice kuchyňské linky
pomocí úhelníkových příchytek. Výbavu pro uchycení
je nutno objednat zvlášť.

575

505, 506

501

2

VESTAVNÉ
NEREZOVÉ DŘEZY
- MONOBLOKY

528 - MONO PLUS

s výtokovým otvorem
1 1/2" a 3 1/2"
Vsazují se do výřezu v pracovní desce kuchyňské
linky, čímž je dána velká variabilita jejich umístění.
Celý dřez je vylisován z jednoho kusu, jeho vzhled je
proto velice elegantní. Povrch je broušený do matu
a tvoří efektní kontrast s chromovanými doplňky baterií, vypouštěcím ventilem, záslepkou nebo dávkovačem tekutých mycích prostředků. Dřezy řady
MONO a MINOR jsou nabízeny také z plechu se
vzorovanou strukturou povrchu (nazývané někdy dekor, tkaná struktura nebo profilovaný plech). Drobné
perličky umocňují pak ladný tvar těchto monobloků.

548 - MONO

Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chromniklové oceli CrNi 18/10 (DIN 1.4301). Vyznačují se
vysokou pevností a tuhostí díky velké použité tloušťce plechu (0,8 mm), takže není nutné obávat se pružení plechu při používání stojánkové baterie. V matném provedení se dodávají potažené ochrannou barevnou fólií, která se před použitím sloupne.
Velkou výhodou je i to, že jejich výtokové otvory
jsou v podélné ose a tyto dřezy se dají proto použít
univerzálně jako levé i pravé a polohu jejich natočení
lze tedy měnit.
Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2"
nebo velký 3 1/2", do nějž se dá vložit buď výtokový
ventil 3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou velkého výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je
vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit
velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak
snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se
zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítka ventilu 1 1/2", které je uchyceno na
pevno. Tato přednost se ocení např. při mytí a čištění
zeleniny. Sítko je současně zátkou (stačí přitlačit).
Těsnicí pryžový kroužek, který podléhá opotřebení,
lze obdržet i samostatně jako náhradní díl. Dokonalejší verze ventilu 3 1/2" je opatřena bowdenovým
ovládáním vypouštění vody - zvedání sítka se obsluhuje ovladačem na horní ploše dřezu. U dřezu MINOR DUO lze takto ovládat ventily v obou nádobách
(3 1/2" ve větší nádobě dřezu i 1 1/2" v menší nádobě dřezu) - kruhovým a trojúhelníkovým ovladačem, umístěnými nad sebou.
Dřezy řady MONO, MINOR a MINOR DUO si lze
vybrat bez přepadu nebo s přepadem. U dřezu
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542 - MINOR

522 - MINOR DUO

5480.X11 (5480.X21)

5480.212 (5480.222)

MONO PLUS plní funkci přepadu současně prolis pro
misku na tuhý odpad - přepážka mezi ním a dřezem
je snížena a odvod vody z ní je napojen na sifon. Pokud je dřez vybaven přepadovým otvorem pro přeliv
vody, odpadnou obavy z vyplavení bytu vlastního
i sousedů.
Podle přání může být na horní ploše dřezu vystřižen jeden nebo dva otvory (jeden pro stojánkovou baterii, druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků příp. záslepku). U dřezů s ovladačem jsou
vystřiženy otvory vždy oba: jeden pro ovladač výtokového ventilu, druhý pro stojánkovou baterii nebo
dávkovač tekutých mycích prostředků, případně záslepku.

5420.X11 (5420.X21)

Uchycení je možné do desek tloušťky buď
18-33 mm nebo 28-43 mm (liší se jen výbavou pro
uchycení).
Napojení doporučeného typu sifonu na odpad je
pomocí flexibilní (ohebné) hadice, takže odpadají
problémy s tvarováním odpadní trubky.
Součástí dodávky (v ceně dřezu) je uchycovací
příslušenství (šrouby, rozpěrky, příchytky a těsnění)
a montážní návod.
Provedení je nutné specifikovat doplňkovými číslicemi za označením typu dřezu.

5420.212 (5420.222)

5220.212 (5220.222)
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VESTAVNÉ
NEREZOVÉ DŘEZY
ROHOVÉ

557L.XX11-S
557P.XX11-S

Rohové dřezy se vsazují do výřezu v pracovní desce
rohové skříňky kuchyňské linky. Dvě odkapní plochy
slouží k odkládání umytého nádobí a odvodu odkapávající vody. Nádoba dřezu 38 x 38 cm skýtá dostatečně
pohodlný pracovní prostor pro mytí. Vzadu mohou být
opatřeny otvorem pro stojánkovou baterii (vlevo nebo
vpravo), případně otvory dvěma (jeden pro baterii,
druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků).
Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové
chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Vyznačují se vysokou pevností a tuhostí díky velké použité tloušťce plechu (0,8 mm), takže není nutné obávat
se pružení plechu při používání stojánkové baterie. Povrch je leštěný.
Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2" nebo
velký 3 1/2", do nějž se dá vložit buď výtokový ventil
3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou velkého výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství
nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do
koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítka ventilu
1 1/2", které je uchyceno na pevno. Tato přednost se
ocení např. při mytí a čištění zeleniny. Sítko je současně
zátkou (stačí přitlačit). Těsnicí pryžový kroužek, který podléhá opotřebení, lze obdržet i samostatně jako náhradní díl. Dokonalejší verze ventilu 3 1/2" je opatřena bowdenovým ovládáním vypouštění vody - zvedání sítka se
obsluhuje ovladačem na horní ploše dřezu.

5570.XX11-S

Podle přání může být na horní ploše dřezu vystřižen
jeden, dva nebo tři otvory: jeden pro stojánkovou baterii,
druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků nebo
záslepku, třetí pro případný ovladač výtokového ventilu.
Uchycení je možné do desek tlouštěk buď
20-30 mm nebo 28-40 mm (liší se jen výbavou pro
uchycení).
Napojení doporučeného typu sifonu na odpad je
pomocí flexibilní (ohebné) hadice, takže odpadají
problémy s tvarováním odpadní trubky.
Součástí je u rohových dřezů uchycovací příslušenství (šrouby, rozpěrky, příchytky a těsnění) a montážní návod. Dodávají se včetně sifonu, příslušného
ventilu a záslepky, která se použije v případě nutnosti
zaslepení jednoho z otvorů v zadní části dřezu, určených pro vložení stojánkové baterie nebo dávkovače
tekutých mycích prostředků.
Provedení je nutné specifikovat pomocí čtyř doplňkových číslic za typovým označením dřezu.
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5570.XX2X-S

NEREZOVÉ
DŘEZY
S RÁMEM
Upevňují se na zeď pomocí konzol. Jsou určeny
do kuchyní, které nejsou vybaveny kuchyňskou linkou nebo pro další průmyslové použití (prodejní
stánky, laboratoře, mohou plnit funkci umyvadla
apod.).
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10) a přišroubovány zespodu k bakelitovému rámu. Tloušťka plechu = 0,8 mm.
Dřezy s rámem lze obdržet i ve verzi smaltované (viz příslušná kapitola).
U nerezového dvoudřezu s rámem je doporučeno kvůli velké rozteči výtokových otvorů současně
objednat i následující artikly:
511

➤ 1 ks výtokové propojení, art. 33 110 00 S005
➤ 1 ks sifon, art. 31 213 00 S001
➤ 2 ks výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005

512
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ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
A VENTILY
Sifon T-704

Sifon T-718

Pro dřezy bez přepadu
509, 524, 540

Pro dřezy s přepadem
525/P

Sifon T-707
Pro dřezy bez přepadu
548, 542, 513R, 514R, 513,
514, 505, 506, 510, 526,
500, 556, 511

Sifon T-730

artikl: 31 213 00 S001

Výtokový ventil 1 1/2", nerezový

Pro dřezy s přepadem
548, 542

artikl: 30 103 00 S005

Sifon T-731

Záslepka chromovaná

Speciálně pro typ 528

artikl: 01 434 81 0000

Sifon T-732
Pro dřezy s přepadem
522

Sifon T-724
Pro dřezy bez přepadu
522, 501, 575

Sifon T-723
Pro dřezy bez přepadu
537

Sifon T-716
Pro dřezy s přepadem
510/P, 526/P, 509/P, 524/P
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Sifon 1 1/2" x 40/50, s flexibilní
odtokovou trubkou, s přípojkou
na pračku nebo myčku

Výtokové propojení pro dřez nerezový
dvoudílný s rámem

artikl: 33 110 00 S005

Výtokový ventil 3 1/2"
s excentrickým ovládáním,
s přepadem, nerezový

artikl: 37 068 00 S001

Výtoková armatura 3 1/2" - 1 1/2"
s excentrickým ovládáním
pro dřez MINOR DUO

artikl: 38 099 00 S001

Výtokový ventil 3 1/2" s ručním
ovládáním, bez přepadu, nerezový

artikl: 30 301 00 0002

Dřez nerezový oválný

Dřez nerezový oválný s přepadem

typ 510-U

typ 510/P-U
Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

450 x 380 mm

450 x 380 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707
➤ Lemovka PVC (těsnění)

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-716
➤ Lemovka PVC (těsnění)

Dřez nerezový kruhový

Dřez nerezový kruhový s přepadem

typ 526-UT

typ 526/P-UT
Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Mikroporézní těsnění
➤ Montážní návod

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Mikroporézní těsnění
➤ Montážní návod

∅ 400 mm

∅ 400 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-716

Dřez nerezový čtvercový

Dřez nerezový kruhový, malý

typ 500-U

typ 556-UT

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Mikroporézní těsnění
➤ Montážní návod

Hloubka: 162 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

380 x 380 mm

∅ 360 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707
➤ Lemovka PVC (těsnění)

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707

Dřez nerezový oválný s výtokovým otvorem 3 1/2"

Dřez nerezový kruhový s výtokovým otvorem 3 1/2"

typ 5100

typ 5260
Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 20 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Mikroporézní těsnění
➤ Montážní návod

450 x 380 mm

∅ 400 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přepadu, art. 30 301 00 0002
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001
➤ Lemovka PVC (těsnění)

Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přepadu, nerezový, art. 30 301 00 0002
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001

Dřez nerezový s odkapní plochou

Dřez nerezový s odkapní plochou se zaoblenou přední hranou

typ 513 - levý
typ 514 - pravý

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707
➤ Výbava pro uchycení nástavných dřezů

typ 513R - levý
typ 514R - pravý
Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 30 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 30 mm se zaoblenou hranou
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

800 x 600 mm

800 x 600 mm
Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707
➤ Výbava pro uchycení nástavných dřezů
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Dřez nerezový s odkapní plochou

Dvoudřez nerezový

typ 505 - pravý
typ 506 - levý

typ 575

Hloubka: 170 mm
Výtokové otvory: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 30 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

Hloubka: 180 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 25 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

800 x 600 mm

900 x 600 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-724
➤ Výbava pro uchycení nástavných dřezů

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707
➤ Výbava pro uchycení nástavných dřezů

Dvoudřez nerezový

Dřez nerezový s miskou

typ 501

typ 528 - MONO PLUS
Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 175 mm
Výtokové otvory: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: 25 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

900 x 600 mm

560 x 480 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-724
➤ Výbava pro uchycení nástavných dřezů

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-731 (speciální pro tento dřez)

Dřez nerezový s odkládací ploškou

Dřez nerezový s odkapní plochou

typ 548 - MONO

typ 542 - MINOR
Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

560 x 480 mm
Další doporučené příslušenství:
➤ Pro dřez bez přepadu - sifon T-707
➤ Pro dřez s přepadem - sifon T-730

Dřez nerezový 1 + 1/2

Dřez nerezový MONO s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", bez přepadu

typ 522 - MINOR DUO

typ 5480.X11 (5480.X21)
Hloubka: 160 mm
Výtokové otvory: 1 1/2" - 1 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

775 x 480 mm

560 x 480 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Pro dřez bez přepadu - sifon T-724
➤ Pro dřez s přepadem - sifon T-732

Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přepadu, artikl 30 301 00 0002
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001

Dřez nerezový MONO s velkým výtok. otvorem 3 1/2", s přepadem,
s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtokového ventilu

Dřez nerezový MINOR s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", bez přepadu

typ 5480.212 (5480.222)

Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

560 x 480 mm
Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládáním, s přepadem, artikl 37 068 00 S001
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001
➤ Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)
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775 x 480 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Pro dřez bez přepadu - sifon T-707
➤ Pro dřez s přepadem - sifon T-730

typ 5420.X11 (5420.X21)

Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

775 x 480 mm
Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přepadu, artikl 30 301 00 0002
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001

Dřez nerezový MINOR s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", s přepadem,
s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtok. ventilu

typ 5420.212 (5420.222)

Dřez nerezový MINOR DUO s výtok. otvory 3 1/2" - 1 1/2", s přepadem,
s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtok. ventilů

typ 5220.212 (5220.222)

Hloubka: 160 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 160 mm
Výtokové otvory: 3 1/2" - 1 1/2"
Povrch: matný
Pro desku: a) 18 - 33 mm
b) 28 - 43 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

775 x 480 mm

775 x 480 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládáním, s přepadem, artikl 37 068 00 S001
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001
➤ Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)

Další doporučené příslušenství:
➤ Výtoková armatura 3 1/2"- 1 1/2" s excentrickým ovládáním pro dřez MINOR DUO, artikl 38 099 00 S001
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001
➤ Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)

Kompletní dřez nerezový rohový, výtokový otvor 1 1/2" vpravo, bez přepadu,
bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu

Kompletní dřez nerezový rohový, výtokový otvor 1 1/2" vlevo, bez přepadu,
bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu

typ 557P.XX11-S

typ 557L.XX11-S

Hloubka: 167 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: a) 20 - 30 mm
b) 28 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výtokový ventil 1 1/2",
art. 30 103 00 S005
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50,
art. 31 213 00 S001
➤ Záslepka,
art. 01 434 81 0000
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 167 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: a) 20 - 30 mm
b) 28 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výtokový ventil 1 1/2",
art. 30 103 00 S005
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50,
art. 31 213 00 S001
➤ Záslepka, art. 01 434 81 0000
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

952 x 502 mm

952 x 502 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Součástí dodávky v ceně dřezu

Další doporučené příslušenství:
➤ Součástí dodávky v ceně dřezu

Kompletní dřez nerezový rohový, s výtokovým ventilem 3 1/2", bez přepadu,
bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu

Kompletní dřez nerezový rohový, s výtokovou armaturou 3 1/2", s přepadem,
s otvorem pro ovladač výtokového ventilu

typ 5570.XX11-S

typ 5570.XX2X-S

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: a) 20 - 30 mm
b) 28 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výtokový ventil 3 1/2"
s ručním ovládáním,
bez přepadu,
art. 30 301 00 0002
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50,
art. 31 213 00 S001
➤ Záslepka, art. 01 434 81 0000
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

Hloubka: 177 mm
Výtokový otvor: 3 1/2"
Povrch: lesklý
Pro desku: a) 20 - 30 mm
b) 28 - 40 mm
Příslušenství v ceně:
➤ Výtokový ventil 3 1/2"
s excentrickým ovládáním,
s přepadem,
art. 37 068 00 S001
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50,
art. 31 213 00 S001
➤ Záslepka, art. 01 434 81 0000
➤ Výbava pro uchycení
➤ Montážní návod

952 x 502 mm

952 x 502 mm

Další doporučené příslušenství:
➤ Součástí dodávky v ceně dřezu

Další doporučené příslušenství:
➤ Součástí dodávky v ceně dřezu

Dřez nerezový jednodílný s rámem

Dřez nerezový dvoudílný s rámem

typ 511

Další doporučené příslušenství:
➤ Sifon T-707 nebo následující díly současně:
➤ Výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005
➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001

typ 512
Hloubka: 195 mm
Výtokový otvor: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

Hloubka: 184 mm
Výtokové otvory: 1 1/2"
Povrch: lesklý
Příslušenství v ceně:
➤ Žádné

516 x 450 mm

1004 x 450 mm
Další doporučené příslušenství:
➤ 1 ks výtokové propojení, art. 33 110 00 S005
➤ 1 ks sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001
➤ 2 ks výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005

Písmena X v typovém označení dřezu je třeba nahradit konkrétními doplňkovými číslicemi podle požadovaného provedení
(viz návod na zadní straně).
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POUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČÍSLIC U DŘEZŮ ŘADY
MONO, MONO PLUS, MINOR, MINOR DUO (MONOBLOKY)
➤ pro nástěnnou baterii (bez otvorů v horní ploše dřezu)
➤ pro stojánkovou baterii a ovladač ventilu 3 1/2" nebo dávkovač
tekutých mycích prostředků (se dvěma otvory v horní ploše dřezu)
➤ s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vzadu, nádoba dřezu vlevo
➤ s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vzadu, nádoba dřezu vpravo

- . 1xx
- . 2xx

2. Doplňková číslice

➤ pro tloušťky desek od 18 mm do 33 mm
➤ pro tloušťky desek od 28 mm do 43 mm

- . x1x
- . x2x

3. Doplňková číslice

➤ provedení bez přepadu
➤ provedení s přepadem 4 děrovým
➤ provedení s přepadem 6-ti děrovým

- . xx1
- . xx2
- . xx3

1. Doplňková číslice

- . 3xx
- . 4xx

➤ U dřezů s 1 1/2" výtokovým otvorem je případný přepad šestiděrový.
➤ U dřezů s 3 1/2" výtokovým otvorem je případný přepad čtyřděrový.

POUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČÍSLIC U ROHOVÝCH DŘEZŮ
➤ bez otvoru pro baterii
➤ se dvěma otvory v horní ploše dřezu vzadu pro stojánkovou baterii
a dávkovač tekutých mycích prostředků, příp. záslepku
➤ s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vpravo vzadu
➤ s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vlevo vzadu

- . 1xxx
- . 2xxx

2. Doplňková číslice

➤ pro tloušťky desek 20 - 30 mm
➤ pro tloušťky desek 28 - 40 mm

- . x1xx
- . x2xx

3. Doplňková číslice

➤ provedení bez přepadu
➤ provedení s přepadem 4 děrovým

- . xx1x
- . xx2x

4. Doplňková číslice

➤ bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu
➤ s otvorem pro ovladač výtokového ventilu vpravo vpředu
➤ s otvorem pro ovladač výtokového ventilu vlevo vpředu

- . xxx1
- . xxx2
- . xxx3

1. Doplňková číslice

NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o.
sídlo:
závod:

internetový obchod:

Martinská čtvrť 1706, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Hlavní 262, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel: +420-558 675 352, fax: +420-558 675 784
e-mail: info@norma-frydlant.cz, www.norma-frydlant.cz
www.norma.frenstat.cz, www.drezy.eu

www.norma-frydlant.cz
Změny v nabídce a technických parametrech vyhrazeny. Datum vydání říjen 2006

- . 3xxx
- . 4xxx

