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Rigole de duș  Advantix

Tehnica de scurgere 

X1
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Rigolă de duș și accesorii  pentru scurgerile de baie. Pentru 
hidroizolarea (cabinei de duș) cu gresie cu lichid sau membrană 
de impermeabilizare și adeziv  pentru montaj. Pentru montarea 
pe perete și pe podea. înălțime de instalare de la 40 până la 
200  mm. Diverse variante de material și proiectare.

Rigolă de duș  Advantix Cleviva
Ieșire verticală sau orizontală, înălțime de montare de 25, 70 și 
95  mm fiecare, lungimea grătarelor de la 800 la 1200  mm

Rigole de duș  Advantix
Lungimea grătarelor de la 750 la 1200  mm, grătarul și baza din 
inox 1.4301, flanșă de etanșare sablată, încărcabilă până la 
max.  300  kg, cu capcană de miros detașabilă.

  Advantix  Vario
Corp reglabil continuu de la 300 la 1200  mm, lungime, înălțime 
și formă reglabilă variabil, din plastic de înaltă calitate, cu 
grătar-tijă.

Sifoane de colț  Advantix
Cadru reglabil pe înălțime și lateral, grătar și bază din inox 
1.4301, capacitate de încărcare până la max.  300  kg, cu tub de 
imersiune demontabil.

Info
Utilizarea produsului  pentru alte domenii de utilizare și alți 
agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele 
din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai 
bune proprietăți  pentru apele uzate menajere! Scurgeți apă 
caldă numai  pentru o perioadă scurtă de timp până la 
max.  95  °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de 
curățare chimici  pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți 
numai substanțe de curățare delicate  pentru suprafețe! Pentru 
informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și 
ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie 
tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbări și erori
Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și 
informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega 
și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de 
construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate 
continuu

Această descriere a produsului conține informații importante 
despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea 
în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este 
necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, 
caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele 
valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de 
exemplu,  DIN  / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire  la 
reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate 
drept recomandări  pentru țările în care nu există cerințe 
naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, 
directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au 
prioritate față de directivele germane / europene specificate în 
descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii 
 pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.
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Rigole de duș Advantix  X1

Vedere de ansamblu asupra rigolelor  Advantix Cleviva 652

Rigolă de duș  Advantix Cleviva
Înălțime de instalare de la 25  mm 653
Înălțime de instalare de la 70  mm 653
Înălțime de instalare de la 95  mm 654
Accesorii  pentru rigola de duș  Advantix Cleviva 655

Privire de ansamblu asupra rigolelor de duș  Advantix 658

Rigole de duș  Advantix
Înălțime de instalare a rigolei de duș  Advantix de la 

95  mm, modele complete 659
Corpuri de bază  pentru rigolele de duș  Advantix 659
Înălțime de instalare de la 40  mm 660
Înălțime de instalare de la 70  mm 661
Înălțime de instalare de la 95  mm 662
Accesorii  pentru rigole de duș 663

Privire de ansamblu asupra rigolelor   Advantix  Vario 667

Rigole de duș   Advantix  Vario
Înălțime de instalare de la 70  mm 668
Înălțime de instalare de la 95  mm 668
Accesorii  pentru rigolele de duș   Advantix  Vario 669

Privire de ansamblu asupra rigolelor de perete 
  Advantix  Vario 674

Rigolă de duș la perete   Advantix  Vario
Înălțime de instalare de la 70  mm 675
Înălțime de instalare de la 90  mm 675
Accesorii  pentru rigolele de duș   Advantix  Vario de 

perete 676

Sifoane de colț  Advantix
Înălțime de instalare de la 110  mm 677
Accesorii  pentru sifoanele de colț  Advantix 677

CUPRINS

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuiește EAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și 
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 
 305  611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de 
articol se obţine codul GTIN al produsului.

X1



652

VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR  ADVANTIX CLEVIVA
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix Cleviva- Scurgere  pentru rigolă de duș
vertical
 -  pentru etanșare legată (duș cu gresie)
 - fără: sifon

echipare
Flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, 
piesă de ajustare a înălțimii, filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,6 l/s
notă
Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată!
 model  4981.90

DN AS articol    
50 1 797 270     

RIGOLĂ DE DUȘ  ADVANTIX CLEVIVA
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 25  MM

 Advantix Cleviva- Rigolă de duș
cu inserție  Advantix Visign C1
( model   pentru renovări)
 -  pentru etanșare legată (duș cu gresie)
 - nu se poate utiliza la  Advantix- manșon de țeavă  protecție împotriva 
incendiilor R120  model  4923.5

 - inox 1.4301
echipare
Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din 
fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere, filtru-sită interior, set de fixare
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 25  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4–0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,45–0,55 l/s
notă
Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4981.11

L H DN versiune AS articol    
800 70 40/50 mătuit 1 794 491 1    

1000 70 40/50 mătuit 1 794 507 1    
1200 70 40/50 mătuit 1 794 514 1    

H =  înălţime
1) înălțime posibilă de instalare până la 155  mm

RIGOLĂ DE DUȘ  ADVANTIX CLEVIVA
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70  MM
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 Advantix Cleviva- Corp de bază  pentru rigola de duș
( model   pentru renovări)
 -  pentru etanșare legată (duș cu gresie)
 - nu se poate utiliza la  Advantix- manșon de țeavă  protecție împotriva 
incendiilor R120  model  4923.5

echipare
Sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a 
înălțimii, țeavă de scurgere, filtru-sită interior
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 25  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4–0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,45–0,55 l/s
notă
Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4981.81

H DN AS articol    
70 40/50 1 794 415 1    

H =  înălţime
1) înălțime posibilă de instalare până la 155  mm

 Advantix Cleviva- Rigolă de duș
cu inserție  Advantix Visign C1
 -  pentru etanșare legată (duș cu gresie)
 - inox 1.4301

echipare
Profilul rigolei de duș, încrustat, sifon, flanșă de montaj, garnitură de 
etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere, filtru-sită 
interior, set de fixare
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5–0,65 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55–0,7 l/s
notă
Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4981.10

L H DN versiune AS articol    
800 95–155 40/50 mătuit 1 794 460     
1000 95–155 40/50 mătuit 1 794 477     
1200 95–155 40/50 mătuit 1 794 484     

H =  înălţime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ  ADVANTIX CLEVIVA
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95  MM
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix Cleviva- Corp de bază  pentru rigola de duș
 -  pentru etanșare legată (duș cu gresie)

echipare
Sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din 
fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țeavă de scurgere, filtru-sită 
interior
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5–0,65 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55–0,7 l/s
notă
Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată!
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4981.80

H DN AS articol    
95–155 40/50 1 794 408     

H =  înălţime gamă

 Advantix Cleviva- Canalul de admisie a rigolei de duș
Visign C1
orificiul de intrare singular
 - potrivit  pentru  Advantix Cleviva- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4981.80, 4981.81, 
 Advantix Cleviva- scurgere  pentru rigolă de duș  vertical  model  4981.90

 - inox 1.4301
 model  4981.50

versiune AS articol    
 inox periat 1 794 095     

NOU inox colorat auriu/cupru periat 1 794 040 1    
NOU inox șampanie periat 1 794 156 1    
NOU inox negru periat 1 794 002 1    
NOU inox colorat auriu periat 1 794 026 1    

1) acoperire PVD

RIGOLĂ DE DUȘ  ADVANTIX CLEVIVA
ACCESORII  PENTRU RIGOLA DE DUȘ  ADVANTIX CLEVIVA

 Advantix Cleviva- Canalul de admisie a rigolei de duș
Visign C2
orificiul de intrare este dublat
 - potrivit  pentru  Advantix Cleviva- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4981.80, 4981.81, 
 Advantix Cleviva- scurgere  pentru rigolă de duș  vertical  model  4981.90

 - inox 1.4301
 model  4981.60

versiune AS articol    
 inox periat 1 794 101     

NOU inox colorat auriu/cupru periat 1 794 200 1    
NOU inox șampanie periat 1 794 217 1    
NOU inox negru periat 1 794 163 1    
NOU inox colorat auriu periat 1 794 187 1    

1) acoperire PVD
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 Advantix Cleviva- Profilul rigolei de duș
 - potrivit  pentru  Advantix Cleviva- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4981.80, 4981.81, 
 Advantix Cleviva- scurgere  pentru rigolă de duș  vertical  model  4981.90

 - inox 1.4301

model L versiune AS articol    
 4981.30 800 inox periat 1 794 118     
NOU 4981.30 800 inox colorat auriu/cupru periat 1 794 262 1    
NOU 4981.30 800 inox șampanie periat 1 794 279 1    
NOU 4981.30 800 inox negru periat 1 794 224 1    
NOU 4981.30 800 inox colorat auriu periat 1 794 248 1    

 4981.31 1000 inox periat 1 794 125     
NOU 4981.31 1000 inox colorat auriu/cupru periat 1 794 323 1    
NOU 4981.31 1000 inox șampanie periat 1 794 330 1    
NOU 4981.31 1000 inox negru periat 1 794 286 1    
NOU 4981.31 1000 inox colorat auriu periat 1 794 309 1    

 4981.32 1200 inox periat 1 794 132     
NOU 4981.32 1200 inox colorat auriu/cupru periat 1 794 385 1    
NOU 4981.32 1200 inox șampanie periat 1 794 392 1    
NOU 4981.32 1200 inox negru periat 1 794 347 1    
NOU 4981.32 1200 inox colorat auriu periat 1 794 361 1    
1) acoperire PVD

AS articol    
 1 797 003     

 Advantix Cleviva- Set fixare a 
rigolei de duș
echipare
Cleme de fixare, șuruburi de fixare, 
dibluri de plastic
 model  4981.89

 Advantix- Element de izolare fonică
 -  pentru scurgeri  Advantix  pentru băi și pardoseli
 - rezistent la îmbătrânire și elastic permanent, rigiditate dinamică ≤30 MN/m³

protecție acustică certificată conform  DIN  4109:2016 și VDI 4100
conform CE
 model  4914.90

L L H AS articol    
500 350 3 1 790 448     
500 350 8 1 791 650     

L =  lăţime

Țeavă de scurgere
 -  pentru scurgere către sistemul de canalizare, racord de conectare la țeavă UK (inch)
 - adeziv

 model  4981.87

DN Ø AS articol    
40/50 43 1 794 897     

DN AS articol    
40/50 1 719 265     

Cot de scurgere la  45°
 -  pentru scurgere către sistemul de 
canalizare

 - ne-adeziv
 model  6162.99

AS articol    
 1 689 704     

 Advantix- Unealtă
 -  pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

AS articol    
 1 151 874     

Debavurator
 model  2043

 Advantix- Manșon de țeavă
protecție împotriva incendiilor R120
 -  pentru țeavă din polipropilenă și sifonul cu gardă hidraulică atașate

echipare
Vată minerală, piesă de legătură
cu certificare generală  pentru construcții (ABZ), certificare DIBt Z-19. 17-1770
 model  4923.5

DN AS articol    
50 1 491 673     
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR DE DUȘ  ADVANTIX
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix- Rigolă de duș
cu  Advantix-Rost  Visign  ER10
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301

echipare
Hidroizolaţie cu nisip filmat, grătar lucios, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilitatea 
curățirii țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50, filtru-sită interior
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s
 model  4983.10

L AS articol    
750 1/19 753 153     
800 1/19 753 160     
900 1/19 753 177     
1000 1/19 753 184     
1200 1/19 753 191     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE A RIGOLEI DE DUȘ  ADVANTIX DE LA 95  MM, MODELE COMPLETE

 Advantix- Rigolă de duș
cu  Advantix-Rost  Visign  ER13
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301

echipare
Hidroizolaţie cu nisip filmat, grătar gresabil, set de picioare de ajustare, sifon detașabil, posibilita-
tea curățirii țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50, filtru-sită interior
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s
 model  4983.20

L AS articol    
750 1/19 753 207     
800 1/19 753 214     
900 1/19 753 221     
1000 1/19 753 238     
1200 1/19 753 245     

 Advantix- Corp de bază  pentru rigola de duș
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301

echipare
Hidroizolaţie cu nisip filmat, record scurgere rigolă
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.10

L AS articol    
750 1 736 965     
800 1 736 972     
900 1 736 989     
1000 1 736 996     
1200 1 737 009     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
CORPURI DE BAZĂ  PENTRU RIGOLELE DE DUȘ  ADVANTIX
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 Advantix- Corp de bază  pentru rigola de duș
perete
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301

echipare
Hidroizolaţie cu nisip filmat cu flanșă îndoită  pentru fixarea pe perete, record scurgere rigolă
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
notă
Grosimea materialului flanșei la peretele este inclus. Bandă izolare fonică 4,5  mm!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.20

L AS articol    
750 1 737 016     
800 1 737 023     
900 1 737 030     
1000 1 737 047     
1200 1 737 054     

 Advantix- Sigiliul de mirosuri  pentru rigola de duș
 -  pentru înălțime de instalare de la 40  mm
 - scurgere verticală

echipare
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.94

DN AS articol    
50 1 737 597     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 40  MM

 Advantix- Scurgere  pentru rigolă de duș
 - scurgere verticală
 - fără: sifon

echipare
Filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
 model  4982.83

DN AS articol    
40 1 766 955     
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix- Sigiliul de mirosuri  pentru rigola de duș
( model   pentru renovări)
 -  pentru înălțime de instalare de la 70  mm

echipare
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 25  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s
notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4982.93

AS articol    
 1 737 580     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70  MM

 Advantix- Sigiliul de mirosuri  pentru rigola de duș
 -  pentru înălțime de instalare de la 40  mm
 - scurgere verticală

echipare
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.94

DN AS articol    
50 1 737 597     

 Advantix- Scurgere  pentru rigolă de duș
 - scurgere verticală
 - fără: sifon

echipare
Filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
 model  4982.83

DN AS articol    
40 1 766 955     
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 Advantix- Set de picioare ajustabile  pentru rigola de duș
( model   pentru renovări)
 model  4982.91

H BS AS articol    
70–95 2 1 737 566     

H =  înălţime gamă
BS =  bucăți într-un set

 Advantix- Sigiliul de mirosuri  pentru rigola de duș
 -  pentru înălțime de instalare de la 95  mm
 - poate fi scurtat după instalare ca  model  de renovare

echipare
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură, scurgere DN40 rotativă, adaptor la DN50
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.92

AS articol    
 1 737 573     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95  MM

 Advantix- Sigiliul de mirosuri  pentru rigola de duș
 -  pentru înălțime de instalare de la 40  mm
 - scurgere verticală

echipare
Sifon detașabil, posibilitatea curățirii țevii de legătură
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,9 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,1 l/s
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4982.94

DN AS articol    
50 1 737 597     
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix- Scurgere  pentru rigolă de duș
 - scurgere verticală
 - fără: sifon

echipare
Filtru-sită interior
date tehnice
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1,2 l/s
 model  4982.83

DN AS articol    
40 1 766 955     

H BS AS articol    
95–160 2 1 737 559     

H =  înălţime gamă
BS =  bucăți într-un set

 Advantix- Set de picioare 
ajustabile  pentru rigola de duș
 model  4982.90

 Advantix- Ramă de montaj a rigolei de duș
contur angular
 -  pentru înălțimea plăcii  8-20  mm (gresie + adeziv)
 - mătuit
 - potrivit  pentru  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER10  model  4982.50, 4982.51,  Advantix- 
grătar al rigolei de duș   Visign  ER13  model  4982.70,  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER12 
 model  4982.71,  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime

 model  4982.30

L versiune AS articol    
750 mătuit 1 736 804     
800 mătuit 1 736 811     
900 mătuit 1 736 828     
1000 mătuit 1 736 835     
1200 mătuit 1 736 842     

RIGOLE DE DUȘ  ADVANTIX
ACCESORII  PENTRU RIGOLE DE DUȘ

 Advantix- Ramă de montaj a rigolei de duș
contur rotund
 -  pentru înălțimea plăcii  8-20  mm (gresie + adeziv)
 - mătuit
 - potrivit  pentru  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER11  model  4982.60, 4982.61,  Advantix- 
grătar al rigolei de duș   Visign  ER13  model  4982.70,  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER12 
 model  4982.71,  Advantix- grătar al rigolei de duș   Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime

 model  4982.40

L versiune AS articol    
750 mătuit 1 737 061     
800 mătuit 1 737 078     
900 mătuit 1 737 085     
1000 mătuit 1 737 092     
1200 mătuit 1 737 108     
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 Advantix- Set de accesorii  pentru rigola de duș
 -  pentru acoperire cu piatră naturală 23–36  mm
 - mătuit
 - potrivit  pentru  Advantix- ramă de montaj a rigolei de duș  model  4982.30, 4982.40

 model  4982.96

versiune AS articol    
mătuit 1 745 400     

 Advantix- Ramă de montaj a rigolei de duș
 -  pentru toate grătarele rigolelor de duș  Advantix, înălțimea plăcii  12-15  mm (gresie + adeziv)
 - mătuit
 - inox 1.4301

 model  4982.45

L versiune AS articol    
750 mătuit 1 745 356     
800 mătuit 1 745 363     
900 mătuit 1 745 370     
1000 mătuit 1 745 387     
1200 mătuit 1 745 394     

 Advantix- Grătar al rigolei de duș
 Visign  ER10
contur angular
 -  pentru înălțimea plăcii  6-15  mm (gresie + adeziv)
 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime

echipare
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model L versiune AS articol    
4982.50 750 mătuit 1 737 153     
4982.50 800 mătuit 1 737 160     
4982.50 900 mătuit 1 737 177     
4982.50 1000 mătuit 1 737 184     
4982.50 1200 mătuit 1 737 191     
4982.51 750 lucios 1 737 207     
4982.51 800 lucios 1 737 214     
4982.51 900 lucios 1 737 221     
4982.51 1000 lucios 1 737 238     
4982.51 1200 lucios 1 737 245     

 Advantix- Grătar al rigolei de duș
 Visign  ER11
contur rotund
 -  pentru înălțimea plăcii  6-15  mm (gresie + adeziv)
 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime

echipare
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior

model L versiune AS articol    
4982.60 750 mătuit 1 737 252     
4982.60 800 mătuit 1 737 269     
4982.60 900 mătuit 1 737 276     
4982.60 1000 mătuit 1 737 283     
4982.60 1200 mătuit 1 737 290     
4982.61 750 lucios 1 737 306     
4982.61 800 lucios 1 737 313     
4982.61 900 lucios 1 737 320     
4982.61 1000 lucios 1 737 337     
4982.61 1200 lucios 1 737 344     



665

Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix- Grătar al rigolei de duș
 Visign  ER12
 -  pentru  pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime

echipare
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior, hidroizolaţie cu nisip filmat
 model  4982.71

L AS articol    
750 1 737 405     
800 1 737 412     
900 1 737 429     
1000 1 737 436     
1200 1 737 443     

 Advantix- Grătar al rigolei de duș
 Visign  ER13
 -  pentru  pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălțime
 - inox 1.4301
 - ajustabil pe înălțime, ramă 10  mm

echipare
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior
 model  4982.70

L AS articol    
750 1 737 351     
800 1 737 368     
900 1 737 375     
1000 1 737 382     
1200 1 737 399     

 Advantix- Grătar al rigolei de duș
 Visign  ER14
 -  pentru înălțimea plăcii  6-18  mm (gresie + adeziv)
 - sticlă securizată
 - ajustabil pe înălțime

echipare
Set de picioare de ajustare, filtru-sită interior, element din inox pătrat

model L versiune AS articol    
4982.81 750 sticlă/gri deschis 1 737 504     
4982.81 800 sticlă/gri deschis 1 737 511     
4982.81 900 sticlă/gri deschis 1 737 528     
4982.81 1000 sticlă/gri deschis 1 737 535     
4982.81 1200 sticlă/gri deschis 1 737 542     
4982.80 750 sticlă/neagră 1 737 450     
4982.80 800 sticlă/neagră 1 737 467     
4982.80 900 sticlă/neagră 1 737 474     
4982.80 1000 sticlă/neagră 1 737 481     
4982.80 1200 sticlă/neagră 1 737 498     

DN AS articol    
40/50 1 756 062     

 Advantix- Adaptor
 - potrivit  pentru  Advantix- sigiliul de 
mirosuri  pentru rigola de duș 
 model  4982.92, 4982.93

 - PVC-C
 - adeziv

echipare
Garnitură de etanșare
 model  4982.86
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DN AS articol    
40/50 1 759 469     

 Advantix- Adaptor
 - potrivit  pentru  Advantix- sigiliul de 
mirosuri  pentru rigola de duș 
 model  4982.92, 4982.93

 - PP
 - ne-adeziv

echipare
Garnitură de etanșare
 model  4982.85

conținut [ml] AS articol    
290 15 571 788     

 Advantix- Adeziv  pentru montaj
 -  pentru rigolă de duș  Advantix din 
inox, sifon colțar, scurgeri cu 
înălțime mică  pentru băi cu 
garnitură de hidroizolație 
Schlüter-KERDI

 model  4938.22

L L H AS articol    
5000 125 0,1 1 619 121     

L =  lăţime

 Advantix- Folie de hidroizolație
 -  pentru rigolă de duș  Advantix din 
inox

 model  4964.95

BS AS articol    
8 1 593 933     

BS =  bucăți într-un set

 Advantix- Set prelungitor
 -  pentru grătarul rigolei de duș 
 Advantix, înălțător  (15–25  mm), 
atunci când se utilizează piatră 
naturală

 model  4971.70

AS articol    
 1 689 704     

 Advantix- Unealtă
 -  pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR   ADVANTIX  VARIO
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  Advantix  Vario- Corp de bază  pentru rigola de duș
lungimea se poate scurta continuu
70  mm
( model   pentru renovări)
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de 
etanșare

 - plastic de calitate superioară
echipare
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, elemente 
de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, flanșă  pentru hidroizolații, accesorii  pentru 
hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 25  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,55 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,6 l/s
notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4966.10

L H DN AS articol    
300–1200 70–95 40/50 1 721 671     

H =  înălţime gamă

RIGOLE DE DUȘ   ADVANTIX  VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70  MM

  Advantix  Vario- Rigolă de duș
lungimea se poate scurta continuu
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de 
etanșare

 - echipat cu   Advantix  Vario- suport  pentru grătarul rigolei de 
duș  model  4965.30

 - plastic de calitate superioară
echipare
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, elemente 
de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă  pentru 
hidroizolații, accesorii  pentru hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4965.20

L H DN versiune AS articol    
300–1200 95–150 40/50 mătuit 1 704 353     

H =  înălţime gamă

RIGOLE DE DUȘ   ADVANTIX  VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 95  MM
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

  Advantix  Vario- Corp de bază  pentru rigola de duș
lungimea se poate scurta continuu
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de 
etanșare

 - plastic de calitate superioară
echipare
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de 
scurgere cu auto-curăţare, elemente de susținere a grătarului 
tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă  pentru hidroizolații, accesorii  pentru 
hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4965.10

L H DN AS articol    
300–1200 95–150 40/50 1 686 277     

H =  înălţime gamă

  Advantix  Vario- Rigolă de duș
lungimea se poate scurta continuu
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de 
etanșare

 - echipat cu   Advantix  Vario- suport  pentru grătarul rigolei de 
duș  model  4965.31

 - plastic de calitate superioară
echipare
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, elemente 
de susținere a grătarului tijă ajustabilă pe înălțime, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă  pentru 
hidroizolații, accesorii  pentru hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,8 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4965.21

L H DN versiune AS articol    
300–1200 95–150 40/50 lucios 1 704 360     

H =  înălţime gamă

  Advantix  Vario- Suport  pentru grătarul rigolei de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4965.10, 4966.10
 - inox 1.4301

echipare
Accesorii  pentru asamblare, filtru-sită interior

model Visign L versiune AS articol    
4965.30 SR1 300–1200 mătuit 1 686 284     
4965.31 SR2 300–1200 lucios 1 686 291     
4965.32 SR3 300–1200 negru 1 711 870     
4965.33 SR4 300–1200 alb 1 711 887     

RIGOLE DE DUȘ   ADVANTIX  VARIO
ACCESORII  PENTRU RIGOLELE DE DUȘ   ADVANTIX  VARIO
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  Advantix  Vario- Riglă de închidere dală
 pentru rigolele de duș   Advantix  Vario
 pentru rigolele de duș   Advantix  Vario de perete
 -  pentru înălțimea plăcii  12-15  mm (gresie + adeziv)
 - inox 1.4301

 model  4982.84

L versiune AS articol    
1232 mătuit 1 761 974     

  Advantix  Vario- Set de accesorii  pentru rigola de duș
 -  pentru piatră naturală între 20–33  mm (piatră + adeziv)
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4965.10,   Advantix  Vario- 
suport  pentru grătarul rigolei de duș  model  4965.30, 4965.31,   Advantix  Vario- corp de bază 
 pentru rigola de duș  model  4966.10

 model  4965.80

BS AS articol    
2 1 686 321     

BS =  bucăți într-un set

versiune AS articol    
mătuit 1 686 383     
lucios 1 689 728     
negru 1 713 072     

alb 1 713 089     

  Advantix  Vario- Set de accesorii 
 pentru rigola de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- 
suport  pentru grătarul rigolei de 
duș  model  4965.30, 4965.31, 
4965.32, 4965.33

 model  4965.86

  Advantix  Vario- Piesă de legătură
 -  pentru conectarea a două rigole de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4965.10,   Advantix  Vario- 
rigolă de duș  model  4965.20, 4965.21,   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș 
 model  4966.10

 - plastic de calitate superioară
echipare
Distanțier, accesorii  pentru asamblare
 model  4965.12

L L AS articol    
210 110 1 708 917     

L =  lăţime

  Advantix  Vario- Piesă de închidere finală
 -  pentru prelungitor
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4965.10,   Advantix  Vario- 
rigolă de duș  model  4965.20, 4965.21

 - plastic de calitate superioară
echipare
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii  pentru asamblare
 model  4965.16

L L AS articol    
275 110 1 708 931     

L =  lăţime
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

  Advantix  Vario- Piesă de închidere finală
70  mm
( model   pentru renovări)
 -  pentru prelungitor
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4966.10
 - plastic de calitate superioară

echipare
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii  pentru asamblare
 model  4966.16

L L AS articol    
275 110 1 721 695     

L =  lăţime

  Advantix  Vario- Piesă de legătură
90°
 -  pentru conectarea a două rigole de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4965.10,   Advantix  Vario- 
rigolă de duș  model  4965.20, 4965.21

 - plastic de calitate superioară
echipare
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii  pentru asamblare
 model  4965.14

L1 L2 L AS articol    
290 290 110 1 708 924     

L =  lăţime

  Advantix  Vario- Piesă de legătură
90°
70  mm
( model   pentru renovări)
 -  pentru conectarea a două rigole de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  model  4966.10
 - plastic de calitate superioară

echipare
Picior de ajustare, distanțier, folie de hidroizolație, accesorii  pentru asamblare
 model  4966.14

L1 L2 L AS articol    
290 290 110 1 721 688     

L =  lăţime
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  Advantix  Vario- Set de suporți  pentru grătarul rigolei de duș
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- piesă de legătură  90°  model  4965.14,   Advantix  Vario- piesă de 
închidere finală  model  4965.16,   Advantix  Vario- piesă de legătură  90°  model  4966.14, 
  Advantix  Vario- piesă de închidere finală  model  4966.16

 - inox 1.4301
echipare
Accesorii  pentru asamblare

model Visign L versiune AS articol    
4965.60 SR1 200 mătuit 1 711 832     
4965.61 SR2 200 lucios 1 711 849     
4965.62 SR3 200 negru 1 711 856     
4965.63 SR4 200 alb 1 711 863     

versiune AS articol    
mătuit 1 711 795     
lucios 1 711 801     
negru 1 711 818     

alb 1 711 825     

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- 
piesă de legătură  model  4965.12, 
  Advantix  Vario- piesă de 
legătură  90°  model  4965.14, 
  Advantix  Vario- piesă de închidere 
finală  model  4965.16, 
  Advantix  Vario- piesă de 
legătură  90°  model  4966.14, 
  Advantix  Vario- piesă de închidere 
finală  model  4966.16

 model  4965.50

versiune AS articol    
mătuit 1 711 788     
lucios 1 711 757     
negru 1 711 771     

alb 1 711 764     

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- 
piesă de legătură  90° 
 model  4965.14, 4966.14

 model  4965.51

  Advantix  Vario- Set accesorii
 -  pentru piatră naturală între 20–33  mm (piatră + adeziv)
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- set accesorii  model  4965.50,   Advantix  Vario- set de suporți  pentru 
grătarul rigolei de duș  model  4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

 model  4965.40

AS articol    
 1 711 894     

AS articol    
 1 711 900     

  Advantix  Vario- Set accesorii
 -  pentru piatră naturală între 
20–33  mm (piatră + adeziv)

 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- set 
accesorii  model  4965.51

 model  4965.44

AS articol    
 1 689 711     

  Advantix  Vario- Sculă  pentru 
curățat
 -  pentru ventuză de curățare 
(pompă)

 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp 
de bază  pentru rigola de duș 
 model  4965.10,   Advantix  Vario- 
rigolă de duș  model  4965.20, 
4965.21,   Advantix  Vario- corp de 
bază  pentru rigola de duș 
 model  4966.10

 model  4965.91
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

AS articol    
 1 689 704     

 Advantix- Unealtă
 -  pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90

AS articol    
 1 151 874     

Debavurator
 model  2043

DN AS articol    
50 1 680 626     

Cot de scurgere la  45°
 - adeziv

 model  4973.98
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA RIGOLELOR DE PERETE   ADVANTIX  VARIO
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

  Advantix  Vario- Corp de bază  pentru rigola de duș
perete
lungimea se poate scurta continuu
70  mm
( model   pentru renovări)
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - plastic de calitate superioară

echipare
Set de picioare de ajustare, 4 piese închidere, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, șine 
adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă  pentru protecția și controlul faianței, perie de 
curățare, flanșă  pentru hidroizolații, accesorii  pentru hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 30  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,5 l/s
AM 25  mm
notă
Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu 
șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la 
fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină 
epoxidică trebuie planificată!
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4968.10

L H DN AS articol    
300–1200 70–100 40/50 1 736 736     

H =  înălţime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE   ADVANTIX  VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 70  MM

  Advantix  Vario- Corp de bază  pentru rigola de duș
perete
lungimea se poate scurta continuu
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - plastic de calitate superioară

echipare
Set de picioare de ajustare, 4 piese închidere, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, șine 
adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă  pentru protecția și controlul faianței, perie de 
curățare, flanșă  pentru hidroizolații, accesorii  pentru hidroizolare, ajutaj  pentru tăiere
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 50  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,6–0,75 l/s
AM 25  mm
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253
 model  4967.10

L H DN AS articol    
300–1200 90–160 40/50 1 736 552     

H =  înălţime gamă

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE   ADVANTIX  VARIO
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 90  MM
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  Advantix  Vario- Suport  pentru grătarul rigolei de duș
perete
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- corp de bază  pentru rigola de duș  perete  model  4967.10, 4968.10
 - inox 1.4301

echipare
Accesorii  pentru asamblare

model Visign L versiune AS articol    
4967.30 SR1 300–1200 mătuit 1 736 569     
4967.31 SR2 300–1200 lucios 1 736 576     
4967.32 SR3 300–1200 negru 1 736 583     
4967.33 SR4 300–1200 alb 1 736 590     

RIGOLĂ DE DUȘ LA PERETE   ADVANTIX  VARIO
ACCESORII  PENTRU RIGOLELE DE DUȘ   ADVANTIX  VARIO DE PERETE

  Advantix  Vario- Scurgere  pentru rigolă de duș
vertical
 - fără: sifon

echipare
Etanșare profilată
date tehnice
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,7 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 1 l/s
 model  4965.79

DN AS articol    
50 1 769 550     

  Advantix  Vario- Riglă de închidere dală
 pentru rigolele de duș   Advantix  Vario
 pentru rigolele de duș   Advantix  Vario de perete
 -  pentru înălțimea plăcii  12-15  mm (gresie + adeziv)
 - inox 1.4301

 model  4982.84

L versiune AS articol    
1232 mătuit 1 761 974     

  Advantix  Vario- Set de accesorii  pentru rigola de duș
perete
 - potrivit  pentru   Advantix  Vario- suport  pentru grătarul rigolei de duș  perete  model  4967.30, 
4967.31, 4967.32, 4967.33

 model  4967.86

L versiune AS articol    
300–1200 mătuit 1 736 606     
300–1200 lucios 1 736 613     
300–1200 negru 1 736 620     
300–1200 alb 1 736 637     

DN AS articol    
50 1 680 626     

Cot de scurgere la  45°
 - adeziv

 model  4973.98

AS articol    
 1 689 704     

 Advantix- Unealtă
 -  pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90
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Rigole de duș Advantix  X1 X1

 Advantix- Scurgere colțar
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301

echipare
Placă de perete, set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție 
împotriva golirii gărzii hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50  mm, 
posibilitatea curățirii țevii de legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de 
ajustare a înălțimii, flanșă  pentru hidroizolații, bandă de fono-izolație, materiale de fixare, folie de 
hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,8–1,1 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253

model DN H SO versiune AS articol    
4972.80 40/50 110–200 ✓ mătuit 1 592 363     
4972.81 40/50 110–200 ✓ lucios 1 619 794     

H =  înălţime gamă
SO =  scurgere orizontală

SIFOANE DE COLȚ  ADVANTIX
ÎNĂLȚIME DE INSTALARE DE LA 110  MM

 Advantix- Scurgere colțar
 -  pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare
 - inox 1.4301
 - fără: placă de perete

echipare
Set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălțime și lateral, protecție împotriva golirii gărzii 
hidraulice și gardă hidraulică reglabilă pe înălțime între 35–50  mm, posibilitatea curățirii țevii de 
legătură, tub de imersiune detașabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălțimii, flanșă  pentru 
hidroizolații, materiale de fixare, folie de hidroizolație Schlüter-KERDI și adeziv inclus
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,75–1,75 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,8–1,1 l/s
notă
La acest  model  de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire 
suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp 
util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de 
gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  1253

model DN H SO versiune AS articol    
4972.82 40/50 110–200 ✓ mătuit 1 627 010     
4972.83 40/50 110–200 ✓ lucios 1 627 003     

H =  înălţime gamă
SO =  scurgere orizontală

 Advantix- Grătar
 Visign  EA1
 - inox 1.4301

model L H versiune AS articol    
4972.30 165 20 mătuit 1 592 387     
4972.31 165 20 lucios 1 592 394     

SIFOANE DE COLȚ  ADVANTIX
ACCESORII  PENTRU SIFOANELE DE COLȚ  ADVANTIX
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 Advantix- Grătar
 Visign  EA2
 - inox 1.4301

model L H versiune AS articol    
4972.40 165 20 mătuit 1 592 400     
4972.41 165 20 lucios 1 592 417     

 Advantix- Grătar
 Visign  EA3
 - inox 1.4301

model L H versiune AS articol    
4974.10 165 20 mătuit 1 605 414     
4974.11 165 20 lucios 1 605 407     

 Advantix- Grătar
 Visign  EA4
 -  pentru montajul unei plăci de gresie sau de piatră naturală cu grosimea de până la  15  mm
 - inox 1.4301

 model  4974.20

L H versiune AS articol    
165 20 mătuit 1 605 704     

 Advantix- Sifon
( model   pentru renovări)
 -  pentru conversia sifoanelor de colț  Advantix la sifoane de colț cu înălțimea de instalare de 
66  mm

 - nu se poate utiliza la  Advantix- scurgere colțar  model  4973.81
 - potrivit  pentru  Advantix- scurgere colțar  model  4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

echipare
Posibilitatea curățirii țevii de legătură, filtru-sită interior detașabil
date tehnice
înălțime gardă hidraulică 25  mm
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere 0,45 l/s
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4980.65

DN AS articol    
40/50 1 690 397     


