
w
w

w
.s

an
it.

cz

Zí
sk

ej
te

 p
ro

st
or

 p
ro

 V
aš

e 
de

si
gn

ov
é 

ná
pa

dy

Obchodní zastoupení ČR a SR:
Jungmannova 1498/2, 669 02 Znojmo
tel./fax: 515 241 765
www.sanit.cz • e-mail: info@sanit.cz

WC – příslušenství,
klozetová sedátka

Podomítkové
splachovací systémy

Koupelnové 
příslušenství

Odtokové armatury pro umyvadla,
vany a sprchové vaničky

... kvalita má svoje jméno



Obsah

2

   Předstěnové instalační systémy                                            3–15

   Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy                  16–34

  Splachovací nádrže na omítku                                             35–36

   WC klozetová sedátka, závěsná sedátka                                 37–39

   Připojovací prvky                                                            40–42

   Splachovací technika                                                       43–45

   Sifony umyvadlové, sifony pro sprchové vaničky a vany, ostatní       46–54

   Sprchové kouty, bezbariérová systémová řešení                       55–57

   Plastové výlevky, umyvadla                                                58–60



3

Předstěnové instalační systémy

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY- technika a inovace
Nová generace podomítkových splachovacích nádrží INEO je dalším 
výrazným krokem k potvrzení špičkového postavení v oboru a důkazem 
vysoké technické úrovně výrobků společnosti SANIT. 
Podomítková nádrž INEO je představitelem moderního průmyslového 
designu a její multifunkčnost je zásadním novátorským prvkem. 
Charakterizující jsou velmi kompaktní provedení, univerzální řešení 
splachování, flexibilní bovdenová technika a malý montážní-revizní otvor.
U nádrží INEO je možno používat veškerou dostupnou splachovací techniku 
- ruční/mechanickou, bovdenovou, elektronickou i pneumatickou. 
Splachovací nádrže jsou nabízeny v řadách INEO IN, INEO IN 80, INEO 
PLUS, INEO PLUS 80, INEO SOLO a novinka INEO FRON TOP. Malý 
montážní-revizní otvor nabízí prostor pro výběr všech designových řad 
maloformátových ovládacích tlačítek Creativa, Linea a Redonda.
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95 720 00 0000 
Podomítková nádrž INEO

95 725 00 0000 
Podomítková nádrž INEO 
Fron Top 820

95 803 00 0000
Podomítková nádrž INEO 80

Podomítková nádrž INEOPodomítková nádrž INEO
Malý revizní otvor, čelní ovládání, celoplošná 
izolace nádrže, typ nádrže CC-121-S-FO-2V-2C, 
duální splachovací technika  velké 7,5 - 4,5 l,  
malé 4 - 2 l, nastavení výrobce 6 - 3 l, splachování 
ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou 
bajonetové-otočné připojení k tlačítku, Sanit 
nápustný ventil 510 - sk. I hlučnost,  
výpustná armatura INEO, splachavací koleno  
se stavební ochrannou.

Fron Top 820
Malý montážní otvor, čelní/horní ovládání, 
celo-plošná izolace nádrže typ nádrže  
CC-122-S-UO-2V-2C,  duální splachovací technika 
velké 6 -4,5 l  malé 4 - 2 L, nastavení splachování 
výrobcem 6 - 3 L., splachování ovládacím tlačítkem 
s bovdenovou technikou, bajonetové otočné 
připojení k ovládacím tlačítku, Sanit nápustný ventil 
510 výpustná armatura INEO, splachovací koleno 
se stavební ochranou,stavební ochranný kryt 
montážního otvoru s fixačními díly.

95 721 00 0000 
Montážní element INEO IN  
pro závěsné WCpro závěsné WC
Malý revizní otvor,čelní ovládání, celoplošná izolace 
nádrže, typ nádrže CC-121-S-FO-2V-2C, duální 
splachovací technika  velké 7,5 - 4,5 l,  
malé 4 - 2 l, nastavení výrobce 6 - 3 l, splachování 
ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou 
bajonetové-otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný 
ventil 510 - sk. I hlučnost, výpustná armatura INEO, 
splachovací koleno se stavební ochrannou, dvoudílný 
rohový ventil s připojovací hadičkou, upevňovací 
svěrka pro přívod a odpad nastavitelná do 4 poloh, 
odpadní koleno 90, WC připojení DN 90, vybavení 
včetně ochranných stavebních krytů a upevňovacího 
materiálu.

Podomítková nádrž INEO 80
Malý revizní otvor,čelní ovládání, 
celoplošná izolace nádrže, typ nádrže 
CC-80-S-FO-2V-2C,duální splachovací 
technika velké 6 - 4l, malé 4-2 l,  
nastavení výrobce 6 - 3 l, splachování 
ovládacím tlačítkem s bovdenovou 
technikou bajonetové-otočné připojení  
k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. I 
hlučnost, výpustná armatura INEO, 
splachovací koleno se stavební ochrannou.

Předstěnové instalační systémy - splachovací nádrže INEO a prvky INEO IN 
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95 728 00 0000
Montážní element INEO Fron Top  
pro závěsné WC se stavební výškou 
820 mm

95 950 00 0000 
Bidet – montážní element 
pro zazdění a předezdění

95 803 00 0000
Podomítková nádrž INEO 80

95 804 00 0000
Montážní element INEO IN 80
pro závěsné WC

820 mm
Montážní prvek Fron Top pro zazdění a předezdění 
pro závěsné WC se sníženou stavební výškou 820 
mm, malý montážní otvor, umístění ovládacího 
tlačítko čelní/horní. Typ nádrže CC-122-S-UO-2V-2C, 
celoplošná izolace nádrže, duální splachování 6/3 L, 
splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou INEO 
technikou, bajonetové-otočné připojení k ovládacímu 
tlačítku. Nenosný pozinkovaný rám se čtyřmi 
upevňovacími body, Sanit nápustný ventil 510 - sk. 
I hlučnost, dvoudílný rohový ventil s připojovací 
hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod a odpad 
nastavitelná do 4 poloh, odpadní koleno 90, WC 
připojení DN 90 včetně ochranných stavebních krytů 
a upevňovacího materiálu.

pro zazdění a předezdění
Montážní element pro zazdění a předezdění 
pro bidet, nenosný pozinkovaný rám se 
4 upevňovacími body, nastavení stavební 
hloubky 120–170 mm, nosné šrouby 
pro bidet M12, montážní dřevěná lišta 
k upevnění stěnových průchodek pro 
připojení vody a variabilních potrubních 
systémů, montážní rozteče pro bidet 
180–230 mm, upevňovací svěrka pro 
odtokové koleno DN 50 s gumovým 
těsněním, kompletní upevňovací materiál.

pro závěsné WC
Malý revizní otvor,čelní ovládání, celoplošná izolace 
nádrže, typ nádrže CC-80-S-FO-2V-2C,duální 
splachovací technika velké 6 - 4 l, malé 4-2 l,
nastavení výrobce 6 - 3 l, splachování ovládacím 
tlačítkem s bovdenovou technikou bajonetové-otočné 
připojení k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. I 
hlučnost, výpustná armatura INEO, splachovací 
koleno se stavební ochrannou, dvoudílný rohový ventil 
s připojovací hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod 
a odpad nastavitelná do 4 poloh, odpadní koleno 90, 
WC připojení DN 90, vybavení včetně ochranných 
stavebních krytů a upevňovacího materiálu.

Montážní element INEO Fron Top 
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90 733 00 S014
Montážní element INEO PLUS pro závěsné 
WC s bočními rozpěrami do bytového jádraWC s bočními rozpěrami do bytového jádra
Samonosná rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, 
nenosných příček se 4 opěrnými upevňovacími body, rozměry 
1120/450/130 mm, kompletně předmontovány nastavitelné opěrné 
nohy 0–200 mm. Montážní rozteče pro upevnění závěsného klozetu  
180 mm. Malý revizní otvor, čelní ovládání, celoplošná izolace nádrže, 
typ nádrže CC-121-S-FO-2V-2C, duální splachovací technika  velké 
7,5–4,5 l, malé 4–2 l, nastavení výrobce 6–3 l, splachování ovládacím 
tlačítkem s bovdenovou technikou bajonetové-otočné připojení k tlačítku. 
Sanit nápustný ventil 510 - sk. I hlučnost, výpustná armatura INEO, 
splachovací koleno se stavební ochrannou, dvoudílný rohový ventil 
s připojovací hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod a odpad. 
Nastavitelná do 4 poloh, odpadní rovný kus, WC připojení DN 90, 
vybavení včetně ochranných stavebních krytů a upevňovacího materiálu. 
Opěrné nohy se speciálním koncovým upevňovacím dílem pro 
snadnou montáž do všech profilů a samobrzdící funkcí umožňující 
snadnou fixaci rámu.
Součástí jsou boční rozpěry 17 023 00 0000 

90 737 00 T000
Montážní element INEO Fron Top pro 
závěsné WC se stavební výškou 820 mm
Montážní element INEO Fron Top pro závěsné WC se 
samonosnou konstrukci se sníženou stavební výškou 
820 mm, malý montážní otvor s možností umístění 
ovládacího tlačítka čelní/horní. Ocelové konstrukce 
samonosného rámu se 4 opěrnými upevňovacími body, 
kompletně předmontována s výškově nastavitelnými 
podlahovými opěrami. Plně izolovaná splachovací nádrž, 
typ CC-122-S-UO-2V-2C, se splachovací technikou 
Sanit INEO univerzální výpustný ventil s nastavitelným 
množstvím splachované vody 6/3 L a duální splachovací 
režim, nápustný ventil univerzální Sanit 510 - sk. I hlučnosti. 
Při použití zadních upevňovacích opěr 17 257 00 T000 
doporučená hloubka předezdění 155 - 205 mm. 
Dvoudílný rohový ventil s připevňovací hadičkou inova-
tivní konstrukce, délka 285 mm a přímým připojením, 
upevňovací svěrka odpadního kolena/prvku 4 polohově 
nastavitelná, odpadní koleno 90 WC připojení DN 90, 
vybavení včetně ochranných stavebních krytů a upevňo-
vacího materiálu.  

90 733 00 T000 
Montážní element INEO PLUS pro závěsné WC bez zadní opěry 

90 733 00 S014

Montážní element INEO PLUS pro závěsné WC bez zadní opěry Montážní element INEO PLUS pro závěsné WC bez zadní opěry 
Samonosná rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, nenosných 
příček se 4 opěrnými upevňovacími body,rozměry 1120/450/130 mm, 
kompletně předmontována nastavitelné opěrné nohy 0–200 mm 
hloubkové nastavení při použití zadních opěr 1725700T000 135–205 mm.
Montážní rozteče pro upevnění závěsného klozetu 180 mm. Malý revizní otvor, 
čelní ovládání, celoplošná izolace nádrže, typ nádrže CC-121-S-FO-2V-2C, 
duální splachovací technika velké 7,5–4,5 l, malé 4–2 l, nastavení výrobce 
6–3 l, splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou bajonetové-
otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. I hlučnost, výpustná 
armatura INEO, splachovací koleno se stavební ochrannou, dvoudílný rohový 
ventil s připojovací hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod a odpad nastavitelná 
do 4 poloh, odpadní koleno 90, WC připojení DN 90, vybavení včetně ochranných 
stavebních krytů a upevňovacího materiálu.
Opěrné nohy se speciálním koncovým upevňovacím dílem pro snadnou montáž 
do všech profilů a samobrzdící funkcí umožňující snadnou fixaci rámu. 
Příslušenství: zadní opěry 1725700T000 pro 90 733 00 T000, 90 724 00 0000
90 733 00 S003 - montážní element INEO PLUS bez zadní opěry
90 733 00 S004 - montážní element INEO PLUS s pevnou zadní montážní opěrou
90 724 00 0000 - montážní element INEO PLUS bez zadní opěry s montážní 
roztečí pro upevnění závěsného klozetu 180/230 mm

Předstěnové instalační systémy -  prvky INEO PLUS a INEO SOLO

Montážní rozteče pro upevnění závěsného klozetu 180 mm. 

Montážní element INEO Fron Top pro 
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90 699 00 0000 
Montážní element 995 SC rohový 
pro závěsné WC

90 726 00 T000 
Montážní element INEO PLUS  
pro závěsné WC, handicap

90 730 00 0005
WC element INEO SOLO pro závěsné WC

pro závěsné WC
Samonosná rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, 
nenosných příček se 6 opěrnými upevňovacími body a možností 
dodatečného rohového upevnění rozměry 1120/370/200 mm, 
diagonální rozměr 460 mm, délka ramene 320 mm. Montážní 
rozteče pro upevnění závěsného klozetu 180/230 mm.
Malý revizní otvor, čelní ovládání, celoplošná izolace nádže, 
typ CC-200-S-FO-2V-2C duální splachovací technika s nastavení 
velké splachování 6 l a malé splachování 3 l splachování ovládacím 
tlačítkem s bovdenovou technikou bajonetové-otočné připojení 
k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. I hlučnost, výpustná 
armatura INEO, splachovací koleno se stavební ochrannou, 
dvoudílný rohový ventil s připojovací hadičkou, upevňovací svěrka 
pro přívod a odpad nastavitelná do 4 poloh, odpadní koleno DN 90, 
přechodka DN 90/ DN 100 vybavení včetně ochranných stavebních 
krytů a upevňovacího materiálu ochranných stavebních krytů  
a upevňovacího materiálu.

pro závěsné WC, handicappro závěsné WC, handicap
Samonosná rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, 
nenosných příček se 4 opěrnými upevňovacími body, rozměry 
1120/450/130 mm, kompletně předmontována upevňovací body  
pro závěsné WC o 60 mm výše, nastavitelné opěrné nohy 0–200 mm 
hloubkové nastavení při použití zadních opěr 1725700T000  
135–205 mm. Montážní rozteče pro upevnění závěsného klozetu 
180/230 mm. Malý revizní otvor, čelní ovládání, celoplošná izolace 
nádrže, typ nádrže CC-121-S-FO-2V-2C, duální splachovací 
technika  velké 7,5–4,5 l, malé 4–2 l, nastavení výrobce 6–3 l 
splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou 
bajonetové-otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 
- sk. I hlučnost, výpustná armatura INEO, splachovací koleno se 
stavební ochrannou, dvoudílný rohový ventil s připojovací hadičkou, 
upevňovací svěrka pro přívod a odpad nastavitelná do 4 poloh, 
odpadní koleno 90, WC připojení DN 90, vybavení včetně ochranných 
stavebních krytů a upevňovacího materiálu. Opěrné nohy se 
speciálním koncovým upevňovacím dílem pro snadnou montáž do 
všech profilů a samobrzdící funkcí umožňující snadnou fixaci rámu.
Příslušenství: zadní opěry 1725700T000   

WC element INEO SOLO pro závěsné WC
INEO SOLO přestavuje kompletní řešení montáže podomítkového insta-
lačního prvku nejvyšší třídy s velmi jednoduchou instalací, ekonomicky 
výhodné. Je tvořeno montážním elementem se samonosnou konstrukcí, 
designovým krytem připojením na WC a vodu. Montážní rozteče pro upev-
nění závěsného klozetu 180 mm. Element s malým revizním otvorem, čel-
ní ovládání, celoplošná izolace nádrže, typu CC-121-S-UO-2V-2C, duální 
splachovací technika  velké 7,5 –4,5 l, malé 4–2 l, nastavení výrobce  
6–3 l, splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou bajone-
tové-otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. I hlučnost, 
výpustná armatura INEO, splachovací koleno se stavební ochrannou, 
dvoudílný rohový ventil s připojovací hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod 
a odpad nastavitelná do 4 poloh, odpadní koleno 90, WC připojení DN 90, 
vybavení včetně ochranných stavebních krytů a upevňovacího materiálu.
Krycí design element je nabízení v kombinacích barev černá/bílá 
ze speciálního materiálu Dibond /polyetylen-hlinikové konstrukce/, 
absolutně hladký povrch snadný na údržbu, odolný proti poškrábání, 
neporézní a tím velmi hygienický.
Speciální horní krycí díl ze stejného materiálu umožňuje snadný přístup  
k nádrži. Kombinovatelný s ovládacími tlačítky SANIT řady Linea, Creativa, 
Redonda.

Nabídka INEO SOLO pro závěsné WC
90 730 00 0005  bílá/bílá 
90 730 00 0006  bílá/černá 
90 730 00 0007  černá/bílá 
90 730 00 0008  černá/černá  
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90 803 00 0000
Montážní element INEO PLUS 80 
pro závěsné WCpro závěsné WC
Samonosná rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, 
nenosných příček se 6 opěrnými upevňovacími body , rozměry 
1185/665/95 mm, kompletně předmontována nastavitelné opěrné 
nohy 0–200 mm, hloubkové nastavení 95–120 mm. Montážní rozteče 
pro upevnění závěsného klozetu 180 mm. malý revizní otvor, čelní 
ovládání, celoplošná izolace nádrže, typ nádrže CC-80-S-FO-2V-2C, 
duální splachovací technika velké 6–4,5 l, malé 4–2 l, nastavení 
výrobce 6–3 l, splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou 
technikou bajonetové-otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný 
ventil 510 - sk. I hlučnost, výpustná armatura INEO, splachovací 
koleno se stavební ochrannou, dvoudílný rohový ventil s připojovací 
hadičkou, upevňovací svěrka pro přívod a odpad nenastavitelná, 
odpadní koleno DN 90, WC připojiení DN 90 /180 mm, vybavení 
včetně ochranných stavebních krytů a upevňovacího materiálu.
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90 731 00 0005
WC element INEO SOLO pro stacionární WCWC element INEO SOLO pro stacionární WCWC element INEO SOLO pro stacionární WC

INEO SOLO přestavuje kompletní řešení montáže podomítkové 
instalačního prvku nejvyšší třídy s velmi jednoduchou instalací, 
ekonomicky výhodné. Je tvořeno montážním elementem, designovým 
krytem připojením na WC a vodu. Element s malým revizním otvorem, 
čelní ovládání, celoplošná izolace nádrže, typu CC-121-S-UO-2V-2C, 
duální splachovací technika  velké 7,5–4,5 l, malé 4–2 l, nastavení 
výrobce 6–3 l, splachování ovládacím tlačítkem s bovdenovou technikou 
bajonetové-otočné připojení k tlačítku, Sanit nápustný ventil 510 - sk. 
I hlučnost, výpustná armatura INEO, splachovací koleno se stavební 
ochrannou, dvoudílný rohový ventil s připojovací hadičkou, upevňovací 
svěrka pro přívod a odpad nastavitelná do 4 poloh, odpadní koleno 90, 
WC připojení DN 90, vybavení včetně ochranných stavebních krytů a 
upevňovacího materiálu.
Krycí design element je nabízený v kombinacích barev černá/bílá 
ze speciálního materiálu Dibond /polyetylen-hlinikové konstrukce/, 
absolutně hladký povrch snadný na údržbu, odolný proti poškrábání, 
neporézní a tím velmi hygienický. Speciální horní krycí díl ze 
stejného materiálu umožňuje snadný přístup k nádrži.
Kombinovatelný s ovládacími tlačítky SANIT řady Linea, Creativa, 
Redonda.

Nabídka INEO SOLO pro stacionární WC
90 731 00 0005  bílá/bílá 
90 731 00 0006  bílá/černá 
90 731 00 0007  černá/bílá 
90 731 00 0008  černá/černá  
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90 667 00 T000
Element INEO - umyvadlo  
pro stojánkovou baterii

90 676 00 T000
Element INEO – bidet

90 668 00 T000 
Element INEO - Urinal pro Infra  
nebo tlakový splachovač podomítkový

pro stojánkovou baterii
Samonosná rámová konstrukce s výškově 
nastavitelnými opěrnými nohami, stavební rozměry - 
výška 1120 mm, šířka 525 mm, hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do 
lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací 
nosníky kompletně předmontovány  vč. opěrných 
nohou a upevňovacího materiálu. Upevnění na zeď 
pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 
s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. 
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od 
hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální odtokové 
koleno DN 50/DN 40 vč. gumové manžety na sifon DN 40/
DN 32, pár umyvadlových upevňovacích šroubů M10 vč. 
stavební ochrany, upevňovací svorka.

9

Element INEO – bidet
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 
4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně 
předmontovány  vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 
1725700T000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. 
Stavební rozměry - výška 1120 mm, šířka 525 mm. 
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové 
podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální dřevěná upevňovací 
deska pro rozmanitou nabídku bidetů, průchodky pro připojení 
vody, se dvěma upevňovacími šrouby M12 s nastavitelností  
180/230 mm, univerzální odtokové koleno DN 50/DN 40  
vč. gumové manžety, upevňovací svěrky a stavební ochrany, 
závitová tyč M8 x 300 mm, dvě voděodolné dřevěné upevňovací 
desky.

nebo tlakový splachovač podomítkový
Samonosná rámová konstrukce s výškově nastavitelnými opěrnými 
nohami, stavební rozměry: výška – 1120 mm, šířka – 525 mm,  
hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 
4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně 
předmontovány vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 
1725700T000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. 
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové  
podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž – Urinalové upevňovací šrouby  
M8 vč.stavební ochrany a chromovými krytkami, odtokové koleno  
DN 50 s upevňovací svěrkou a závitovou tyčí M8 x 300 mm, 
připevňovací souprava prům.25, flexihadice ručně montovatelná,  
Sanit montážní krabice s předmontovaným ventilem pro ručně 
ovládané pneumatické splachování nebo magnetické 6V Infra 
splachování.

Předstěnové instalační systémy - řada INEO - ostatní prvky

Nabídka Elementů INEO:
90 669 00 T000 – umyvadlo pro stojánkovou baterii stav. výška 985 mm
90 671 00 T000 – umyvadlo pro nástěnnou baterii
90 672 00 T000 – umyvadlo pro stojánkovou baterii, stav.výška 820 mm
90 673 00 T000 – umyvadlo pro tělesně postižené, stojánková  
                 a nástěnná baterie

Nabídka Elementů INEO:
90 675 00 T000 – Urinal pro tlakový splachovač na omítku
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90 680 00 TR00 / 90 680 00 TL00
Upevňovací element INEO pro madla  
a přidržovací systémya přidržovací systémya přidržovací systémy
Pro kompletní montáž handicap systému /9072600T000/ samonosná 
rámová konstrukce pro suchou stavbu do lehkých, nenosných příček se
včetně opěrných nohou nastavitelných 0–200mm, rozměry 1120/294/48 mm,
kompletně předmontována včetně upevňovacího materiálu.
Hloubkově nastavitelné díky zadním opěrám 1725700T000 na 135–205 mm.
Levý i pravý uzavírací díl. 
Přístušentství: zadní opěry 17 257 00 T000

Nabídka  elementů INEO pro madla a přidržovací systémy
90 680 00 TR00  Pravý
90 680 00 TL00  Levý 

Vanový krajový systém INEO RIM
Nový prvek s perfektním technickým vybavením a vysokou úrovní funkč-
nosti. Především pozoruhodné jsou prvky jemného nastavení vrchní desky 
pro uchycení vanové armatury, bezpečnost díky zabudovatelnému zpětné-
mu ventilu, integrovaným spojům a snadnému přístupu.
Vrchní upevňovací deska pro 3-4 otvorovou baterii nabízí možnost buď 
volby individuálního obkladu, případně prvky obkladu INEO RIM.
Rámový nosný prvek INEO RIM je navržen jako samonosný pro sádrokar-
tonové konstrukce s rozměry 675 x 150 x 500 mm s použitím montáže mimo 
vanu. Konstrukce je vybavena 4 výškově nastavitelnými opěrnými nohami 
s možnosti přizpůsobení různým typům van. Prvek INEO RIM je vybaven 
ochrannou nádrží pro uložení hadic sprchové baterie a zachycení kapající 
vody. Je osazen stěnovými průchodkami pro připojení vody a přípravou pro 
uchycení pro napojení odtokové vanové armatury /Sanit SWING PLUS/. 
Připojení je flexibilní DN 32 x 1250 mm. Součástí je zpětný ventil DN 32.                                                                                                                                           
Upevňovací prvek je horizontálně nastavitelný pro baterie a průměru max. 
54 mm, systém umožňuje individuální nastavení a flexibilní montáže jed-
notlivých  prvků sprchové baterie.
Přislušenství: odtokové vanové armatury řady Swing plus.

Vanové krajové systémy
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Předstěnové instalační systémy - řada INEO - sety, řada CLASSIC - komplety

SET INEO PLUS – 90 774 00 0000
Kompletní souprava INEO M pro rychlou 
a snadnou montáž podomítkové
instalační nádrže a závěsného WC

90 506 00 0000
Montážní element CLASSIC pro závěsné WC vč. ovládacího 
tlačítka 16 603 01, stavební výška 1120 mm, perfektní pro objekt

instalační nádrže a závěsného WC

- montážní element se samonosnou konstrukcí se středním revizním 
   otvorem
- ovládací tlačítko střední formát, Dual, bílé 16 806 81
- WC klozetové sedátko 1501 Duroplast
- zvuková izolace
- keramické závěsné WC

tlačítka 16 603 01, stavební výška 1120 mm, perfektní pro objekt
-  montážní element CLASSIC pro závěsné WC se samonosnou ocelovou  

konstrukcí a nastavitelnými 0–200 mm podlahovými opěrami
-  stavební-montážní rozměry konstrukce výška 1120mm,šířka 450 mm, hloubka 130 mm
-  pro zadní montážní připojení - fixaci zavítové tyče M 10 x 200 mm
-  plně izolovaná splachovací nádrž typ CC-122-S-FO-2V-1C s originální Sanit  

jednobovdenovou splachovací technikou Made in Germany
-  univerzální výpustný ventil s nastavitelným množstvím splachované vody 7,5 - 4,5 l a 4 - 2 l, 

nastavení výrobcem 6/3 l, duální splachovací režím 
-  ovládací tlačítko CLASSIC originálního designu, bílé, bajonetové připojení k bovdenu
-  odpadní koleno DN 90 s přechodkou DN 90 / DN 110, vybavení včetně ochranných stavebních 

krytů a upevňovacího materiálu

SET INEO IN – 95 771 00 0000
Kompletní souprava INEO IN pro rychlou a snadnou montáž 
podomítkové instalační nádrže a závěsného WC

SET INEO PLUS – 

podomítkové instalační nádrže a závěsného WC
- montážní element INEO IN pro zazdění a předezdění s malým revizním otvorem
- ovládací tlačítko malý formát,Dual, bílé 16 706 01
- WC klozetové sedátko 1501 Duroplast
- zvuková izolace
 - keramické závěsné WC

90 774 00 0000
Kompletní souprava INEO M pro rychlou
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Nápustný ventil
Univerzální nápustný ventil 
hydraulického principu 
fungování 510.

Výpustný ventil
Nová generace výpustného ventilu INEO 
s univerzálními funkcemi splachování 
a kabelovou-bovdenovou technikou 
ovládání.

Bovdenová technika
Přenos funkce ovládacího tlačítka na splachovací 
techniku pomocí kabelové-bovdenové techniky, 
Jednoduchá montáž a demontáž díky otočnému  
klick systému.

Předstěnové instalační systémy nové generace INEO
Nová generace podomítkových splachovacích nádrží INEO od společnosti SANIT s multifunkční splachovací technikou 
umožňující funkčně rozmanité způsoby splachování což předurčuje variabilní použití systému INEO jak k realizaci 
individuálních koupelen, tak i v projektech veřejného sektoru.
Srdcem INEO generace – nádrže s malým montážním a revizním otvorem s čelním ovládacím tlačítkem – je zcela inovovaný 
univerzální výpustný ventil. Umožňuje použítí mnoha dostupných způsobů splachování, ruční - mechanické i pomocí  kabelové-
bovdenové techniky, elektronické pomocí signálu nebo tzv. oddálené pneumatické. Kapacita splachovací nádrže je 7,5 l čímž 
je dán rozsah hodnoty množství splachované vody při velkém splachování od 7,5 l do 4,5 l. Při malém splachování od 4 l do 2 l 
(nastavení výrobcem je 6/3l). Charakteristikou splachovací techniky je možnost značné úspory vody. 
Základem je INEO IN pro zazdění a předezdění do masivní stěny  se stavební výškou 1080 mm, stavební šířkou 453 mm a hloubkou 
125 mm.
INEO PLUS element se samonosnou ocelovou konstrukcí pro suchou stavbu se stavební výškou 1120 mm  a stavební šířkou 450 mm. 
Pro malé prostory byla vyvinuta varianta INEO IN 80 pro zazdění a předezdění  a INEO PLUS 80 se samonosnou konstrukcí.
Systém INEO využívá také ojedinělé řešení kompaktních prvků řady INEO SOLO.
Pro technické řešení s nízkou stavební vyškou v sortimentní nabídce nové prvky INEO FRON TOP.
Komplexnost novinky INEO generace podomítkových splachovacích nádrží prezentuje nová nabídka maloformátových ovládacích 
tlačítek v rozmanitých designových liniích splňující individuální nároky uživatelů. S názvy LOS, LIS, SWING, HELA a INEO BRIGHT  
od klasicky elegantního pro tvarově neobvyklé nápady dává  nabídka ovládacích  tlačítek  nové rozměry sanitárním prostorům. 

Fresch box 05 158 00 0000
Hygienické splachování pomocí tablety
(bez obsahu chlóru) vložené do 
speciálního boxu.
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Předstěnové instalační systémy nové generace INEO  PLUS
S podomítkovým elementem INEO PLUS 450 se samonosnou konstrukcí pro suchou stavbu firma SANIT zkompletovala svoji 
nabídku produktů podomítkových instalačních nádrží INEO /s univerzální odtokovou armaturou/. Základem pro označení 
Programu 450 je nový, úzký rozměr stavební šířky rámu a to pouze 450 mm. Také mnoho praktických technických  detailů, 
vedle kompaktního rozměru, umožňuje univerzální použití nového WC elementu v rozmanitých stavebních situacích. Základem 
elementu INEO PLUS 450 je samonosná ocelová rámová konstrukce vhodná svými rozměry se stavební výškou 1120 mm  
a stavební šířkou 450 pro prostorově velmi ekonomickou montáž. Systém je vybaven mnoha praktickými technickými detaily 
usnadňujícími montáž konstrukce.

Opěrné nohy 
Jsou vybavené speciálním koncovým dílem 
jenž svoji variantností při nastavení
(otočení) umožňuje nekomplikovanou  
instalaci konstrukce nejen samostatně 
na podlahu, ale také při použití buď 
Sanit kolejnicového systému 996 nebo 
sádrokartonového montážního profilu 
/50/70/.

Flexibilní zadní montážní opěra 
Pro snadné a rychlé upevnění 
elementu na stěnu případně do 
libovolného úhlu s variabilní  
hloubkou 125–177 mm.

Upevňovací objímka
Příjemným prvkem montáže 
je nová upevňovací objímka 
se kterou je odpadní koleno 
(hloubkově nastavitelné ve 4 
polohách) velmi rychle a jistě 
fixováno do požadovaného 
nastavení.Opěrné nohy  

Výškově nastavitelné 
0–200 mm vybavené tzv. 
„brzdou“ funkcí zabraňující 
samovolnému posunu 
opěrných nohou.
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Součástí přestavbové soupravy jsou díly:
A) výpustný ventil INEO
B) upevňovací koš výpustného ventilu
C) nápustný ventil 510 hydraulický
D) držák nápustného ventilu
E) fixace výpustného ventilu /Sanit, G/
F) flexibilní připojovací hadička
G) upevňovací rámeček maloformátového ovládacího tlačítka /mimo LIS/
H) spodní držák /Sanit, G/
I)  montážní lepidlo

Renovace starých toalet s velkým ovládacím tlačítkem 

„staré“ velkoformátové ovládací tlačítko „nové“ maloformátové ovládací tlačítko

05 187 00 0000
Přestavbová souprava INEO UPDATE  
pro velké/malé ovl. Tlačítko

Součástí přestavbové soupravy jsou díly:

pro velké/malé ovl. Tlačítkopro velké/malé ovl. Tlačítko
Přestavbová souprava Sanit INEO UPDATE je vhodná pro 
renovaci koupelny kdy celkovou výměnou splachovací 
techniky nádrže s velkým montážním otvorem /uváděné 
na trh již před více jako 25 léty - typ CC-120-L-FO-2V-L, 
instalace v letech 1994–2010/získáte zcela nový, moderní 
výpustný a nápustný ventil řady INEO. Modernizací 
dochází současně k efektivnímu šetření množství 
splachované vody, kdy při ekonomickém nastavení 
dochází k značným úsporám. Malé splachování v rozsahu 
2- 3 L a velké splachování v rozsahu 4,5 - 6 L.
Významnou předností bude díky výměně dosažení 
moderního designu koupelny s možností využítí kompletní 
nabídky maloformátových ovládacích tlačítek řady LINEA, 
REDONDA a CREATIVA Výběrem rozmanitých tvarů, 
moderních i klasických designu, ale také různorodých 
materiálů - plast sklo, dekorační prvky např. granit, 
obklad v různorodých barevních kombinacích. A

B

B

G

HE

C

FI

D

Ze starého nové.
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05 190 00 0000
Designová,krycí deska  
k přestavbové soupravě  
velké/malé
Dekorační deska sady INEO UPDATE  
pro zakrytí kontrolních otvorů, odolná 
kompozitní deska hliníková, šířky 3 mm 

05 197 00 0000
Set - obkladový rámeček 
pro INEO UPDATE
Obkladový rámeček pro doplnění renovační soupravy 
INEO UPDATE pro alternativní řešení 

Součástí soupravy jsou díly.
1. nerezový rámeček
2. polystyrenový kryt
3. upevňovací šrouby

Montážní návod a více informací na www.sanit.cz

A

B
1 2

3

Barva

šedá 
kašmír 
tmavá
černá

05.190.00..0001
05.190.00..0002
05.190.00..0003
05.190.00.0004

Číslo výrobku
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Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA – jedinečnost v detailu
Nabízíme velký počet ovládacích tlačítek s moderním designem. Rozmanitý výběr maloformátových ovládacích 
tlačítek byl pro přehlednost rozdělen do tří odlišných designových linií.
LINEA, jasnými liniemi ztělesňuje klasickou eleganci. V řadě LINEA lze najít v designu ovládacích tlačítek jasné 
linie a hrany.
CREATIVA, překvapivé myšlenky a téměř umělecké elegance jsou hlavními znaky řady ovládacích tlačítek. 
Reaguje na individualitu klienta při výběru pro svoji koupelnu.
REDONDA, kulaté linie, harmonický vzhled, příjemný pocit jsou charakteristické dojmy při pohledu na ovládací 
tlačítka této řady.

pro předstěnové instalační systémy
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Designová řada CREATIVA - Překvapující myšlenky s uměleckým charakterem

Technické informace 
Ovládací tlačítka HELA pro montáž na stěnu vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem 
a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou, trojdílná vlnka vystupující 6 mm nad úroveň ovládacího tlačítka.
Barva černá je v provedení lesk. 

HELA
Ovládací tlačítko, jemně a ladně, jednoduše jako vlnka působí design ovládacího tlačítka. 
Neobvyklý tvar působí jako výrazný bod ve Vaší koupelně.
Ovládací tlačítko je vyrobeno z vysokokvalitního plastu a je nabízeno ve čtyřech klasických
barvách s možností mnoha barevných kombinací.

Kombinace

1. Alpská bílá
2. Černá
3. Chrom
4. Matný chrom

Střední díl - stejná barva jako tlačítka - pouze jako 
designový prvek

Základní
deska

Ovládací 
tlačítka-pár

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Designová řada CREATIVA - Překvapující myšlenky s uměleckým charakterem

SWING
Ovládací tlačítko zapuštěné do stěny Swing je synonymem pro pohyb, který je možné 
přirovnat k houpačce. Design není pouze originální,ale i dobře vypadá.
Ovládací tlačítko je vyrobeno z vysokokvalitního plastu a je nabízeno ve čtyřech klasických
barvách, rámeček leštěná nerezová ocel . 

Technické informace 
ovládací tlačítka jsou typ „zapuštěná do stěny“, vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním 
otvorem, duální-dvojčinné splachování, unikátní systém houpačky pro malé a velké splachování. Barva černá je v provedení lesk.

Upozornění
minimální výška obložení 35 mm

Barva

Alpská bílá
Černá 
Chrom
Matný chrom

16.375.00..0002
16.735.00..0001
16.735.00..0003
16.735.00..0004

Číslo výrobku

alpská bílá
16 735 00  0002

černá
16 735 00  0001

matný chrom
16 735 00  0004

vysoce leštěný chrom
16 735 00  0003

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

INEO BRIGHT 
Ovládací tlačítko pro použítí na SANIT podomítkové splachovací nádrže 
s malým revizním otvorem a řadu INEO. 
 

Technické informace 
Vhodné pro nádrže: CC-80-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, CC-121-S-FO-2V-2C, CC-150-S-FO-2V-2C,CC-200-S-FO-2V-2C, 
CC-122-S-UO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C, Duální dvojčinné splachování bovdenovou technikou ovládání. Tlačítko pro montáž na 
rámeček - na stěnu, rozměr 202 / 145 / 10 mm.
Barva černá je v provedení lesk.
Materiál - ABS plat, Duroplast /nepoškoditelný povrch/sklo, nerez, kombinace.

Nerez
16 761 00  0000

Černá, Duroplast
16 751 82  0000

Alpská bílá, plast
16 750 01  0000

Chrom lesklý, plast
16 750 81  0000

Chrom matt, plast
16 750 93  0000

Antracit, sklo
16 752 41  0000

INEO BRIGHT – nová designová linie ovládacích tlačítek
Řada ovládacích maloformátových tlačítek.  Skvělý a překvapivý design s promyšleným a všestranným umístěním dvojice 
ovládacích klapek ve vertikální poloze vyjadřující spojení moderního stylu s vysokou funkčností. Ovládací tlačítka jsou vyrobena 
z různých materiálů ABS plast, DUROPLAST /vysoká odolnost  proti povrchovému poškození/ skla a nerezu s možností jejich 
kombinací.

Materiál Barva Číslo výrobku

ABS plast alpská bílá 16 750 01 0000

ABS plast chrom leský 16 750 81 0000

ABS plast chrom matt 16 750 93 0000

Duroplast alpská bílá 16 751 01 0000

Duroplast černá 16 751 82 0000

Sklo bílá 16 752 01 0000

Sklo černá 16 752 C8 0000

Sklo antracit 16 752 41 0000

Nerez nerez 16 761 00 0000

Ovládací tlačítko pro použítí na SANIT podomítkové splachovací nádrže
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

S 707
Ovládací tlačítko, rovné tvary v elegantní a neobvyklé kompozici
působí velmi harmonicky. Forma a velikost splachovacíh tlačítek jasně vypovídá  
o funkčnosti ovládacího tlačítka. 
Ovládací tlačítko je vyrobeno z vysokokvalitního plastu a je nabízeno v klasických barvách
s možností jejich kombinace.

Technické informace 
ovládací tlačítko S 707 je vhodné pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, 
duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou. Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 11 mm přes obklad.

Barva

Alpská bílá
Základní barva 
Chrom
Matný chrom

16.707.01..0000
16.707.**..0000
16.707.81..0000
16.707.93..0000

Číslo výrobku

** barva dle vzorníku

Možnost barevných kombinací – bílá, základní barvy, 
chrom, chrom matt
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

LOS
Ovládací tlačítko, jasná geometrie, rovné nebo pravoúhlé tvary tlačítek, která jsou jem-
ně integrovaná v desce ovládacícho tlačítka. Působí jistě a komplexně. 
Ovládací tlačítko je vyrobeno z vysokokvalitního plastu a je nabízeno v klasických bar-
vách s možností jejich kombinace.

Technické informace 
ovládací tlačítka designu LOS jsou vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu 
INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou. Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 10 mm přes obklad.
Barva černá je v provedení lesk.

Kombinace

1. Alpská bílá
2. Černá
3. Chrom
4. Matný chrom

Základní
deska

Ovládací 
tlačítka-pár

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, 
chrom matt
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Technické informace 
ovládací tlačítka designu LIS jsou vhodná pro 
použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže 
s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-
dvojčinné splachování bovdenovou technikou, skládá 
se s ovládacího tlačítka, designového elementu, 
nerezového krycího rámu a upevňovacích šroubů.
Varianta s osvětlením – design element s osvětlením 
s vysokofrekvenčními senzory, nerezového krycího 
rámu a upevňovacích šroubů.
Barva černá je v provedení lesk.

Designový prvek 
(základní deska) 1. Alpská bílá 2. Černá 3. Chrom 4. Matný chrom

Ovládací tlačítka-pár

5. Sklo - bílá

6. Sklo - černá

7. Sklo - červená

8. Sklo - stříbrošedá

9. Sklo - antracit

10. Břidlice - šedá

11. Granit - černá

Ovládací deska bez designového 
prvku - individuální řešení

Možnost barevných kombinací –  tlačítka – bílá, černá, chrom, chrom matt
 deska – sklo (bílé, černé, červené, stříbrnohnědé, antracit)

Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

LIS
Ovládací tlačítko zapuštěné do stěny.
Světlo, stín a vysokokvalitní materiály ovládacích tlačítek vytvářejí spoleně neobvyklý 
design. Ovládací tlačítka jsou dostupná také bez možnosti osvětlení. Možnost osvětlení 
dává řadě luxusní rozměr a zcela nové LED diody osvětlují ovládání při vstupu do míst-
nosti a zhasínají po několika minutách. K dispozici je možnost volby ze šesti barevných 
osvětlení, jenž lze individuálně nastavit.
Ovládací tlačítka jsou z plastu nabízená ve čtyřech barvách s nerezovým, rámeček  
leštěná nerezová ocel.
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

LIS s osvětlením
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

LIS bez osvětelní
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Designová řada LINEA - Klasická elegance díky jasným tvarům

16 746 C8 0000 INEO SCOP
Ovládací tlačítko nového designu s elektronickým ovládáním splachování a světelným 
efektem.
Tvrzené bezpečnostní sklo a světelný integrovaný design řízený snímačem charakteri-
zuje zcela nový prvek v nabídce ovládacích tlačítek Sanit.
Černý klasický design skleněné ovládací desky s decentním osvětlením vede Vaše 
kroky při přiblížení se k toaletě. Infračervené senzory s citlivostí na dotyk umožňují 
snadné spláchnutí v režimu malé a velké splachování.

černá
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Designová řada REDONDA - Rozmanitost v kruzích, harmonické tvary

S 701 - 704
Ovládací tlačítka, kruhové tvary ovládacích tlačítek z plastu  
a nerezu vzbuzují příjemný pocit k používání. Členění jednotlivých částí tlačítka  
vhodně navádí k použití jejich funkcí malého a velkého splachování.

S 701

S 703

S 704

S 705 – nerez
16 705 00  0000

S 705
WC elektronické bezdotykové ovládací tlačítko S 705, síťové připojení
verze s tzv. dlouhým signálem 550 mm - nerezové 16 741 00 0000
 - chrom 16 741 81 0000
verze s tzv. krátkým signálem 60 mm - alpská bílá 16 742 01 0000
 - nerezové 16 742 00 0000
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Designová řada REDONDA - Rozmanitost v kruzích, harmonické tvary

S 706
Ovládací tlačítko, dva kruhy vzájemně se spojující v harmonický design jsou za úspě-
chem ovládacího tlačítka.
Ovládací tlačítko je vyrobeno z vysokokvalitního plastu a je nabízeno v klasických bar-
vách s možností jejich kombinace.

SG/SK/SE 706
Ovládací tlačítka zapuštěná do stěny.
Svojí formou a provedením v různých materiálech - sklo/plast/nerez - i díky malému 
rozměru jsou velmi příjemným, funkčním a kompaktním designovým prvkem  
v koupelně.
Díky zabudování, kdy tlačítko tvoří jednu rovinu s obkladem, je velmi snadné na čištění 
a údržbu.
Ovládací tlačítka jsou nabízena v materiálech sklo SG, plast SK a nerez SE v různých 
barevných kombinacích. Rámeček leštěná nerezová ocel.
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Designová řada REDONDA - Rozmanitost v kruzích, harmonické tvary

SG 706
Materiálové provedení předurčuje ovládací tlačítko k luxusní prezentaci koupelnového 
vybavení.

Kombinace - rámeček sklo /ovládací tlačítka sklo 

Kombinace - rámeček sklo /ovládací tlačítka plast 

S 706 - Sklo/plast
bílá/bílá
16 720 01  0000

S 706 - Sklo/plast
černá/bílá
16 721 01  0000

S 706 - Sklo/plast
černá/chrom
16 721 81  0000

SK 706, rámeček plast /ovládací tlačítka plast

S 706 
chrom matt
16 726 93  0000

bílá/bílá černá/černá

S 706 
chrom
16 726 81  0000

S 706 
černá lesk
16 726 82  0000

S 706 
alpská bílá
16 726 01  0000
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Designová řada REDONDA - Rozmanitost v kruzích, harmonické tvary

SE 706
Materiálové provedení nerez předurčuje ovládací tlačítko k použití nejen individuálně, 
ale především ve veřejných prostorách

Kombinace - rámeček nerez /ovládací tlačítka nerez 

SE 706 
nerez
16 732 00  0000
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Sanit Urinal - podomítkové ovládání splachování

16 090 81 0000 
Sanit Urinal - ovládací tlačítko pro ruční 
splachování INEO BRIGHT splachování INEO BRIGHT 
Maloformátové ovládací tlačítko v moderní designové řade Ineo Bright,  
základní komponent pro ovládání vč. rámečku z nerezové leštěné 
oceli, dekorační deska z různých mateiriálů - plast, sklo, kartáčovaná 
nerez, rozměr ovl. tlačítka 125x145x10, kartušový pneumatický ventil 
vč. sítka, provozní tlak splachování 1 - 6 bar, čas splachování 4-20s, 
průtok vody podle DIN EN 12541, hlučnost sku. I do 20 db.‘ 

Barevné provedení výrobku:
16 090 01 0000  - plast bílá 
16 090 81 0000 - plast chrom lesk 
16 090 93 0000 - plast chrom matt 
16 092 C9 0000 - sklo bílá 
16 092 C8 0000 - sklo černá 
16 092 41 0000 - sklo antracit 
16 093 00 0000 - kartáčovaná nerez 

16 072 01 0000 
Sanit Urinal Infraelektronika 230 VSanit Urinal Infraelektronika 230 V
–  bezdotykové splachování prostřednictvím infračerve-

ného senzoru
–  hygienické, zajišťuje automatické splachování před 

použitím i 12 hodin po posledním použití
–  nastavitelná vzdálenost senzoru od 0,2–0,7 m
–  nastavení splachovacího cyklu od 4–15 sekund
– napětí 230 V
– napětí 6 V baterie – 16 071 01 0000
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000

16 213 XX 0000 
Sanit skleněné Urinal ovládací deskySanit skleněné Urinal ovládací desky
Urinal - ovládací deska zapuštěná do stěny
- bezdotykové splachování prostřednictvím infračerve-

ného paprsku
- automatické splachování opakovaně po 12 hodinách po 

posledním použití
- nastavitelná vzdálenost senzorů 0,2–0,7 m
- nastavení splachovacího cyklu 2–12 sec, čas spláchnutí 

4 sec.
1. 16 213 XX 0000 napětí 230V
2. 16 214 XX 0000 baterie 6V
Barevné kombinace - mint, bílá, černá
Vhodné pro element - Urinal 90 668 00 T000

16
2

126 17

16 064 01 0000
Sanit Urinal – ovládací tlačítko pro ručně 
ovládaný tlakový splachovač pod omítkuovládaný tlakový splachovač pod omítku
Ovládací tlačítko maloformátové v moderním designu v linii 
maloformátových ovládacích tlačítek. Nastavitelné množství 
splachované vody, splachovací cyklus 5–20 sekund, tlak vody 
10 bar, upevnění na samonosném rámu, s příslušenstvím 
a upevňovacím materiálem.

Barevné provedení výrobku
–  možnost výběru z nabídky (chrom, chrom mat, clean surface, 

základní a speciální barvy)
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000
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95.721.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

95.725.00..0000 CC-122-S-UO-2V-2C

95.728.00..0000 CC-122-S-UO-2V-2C

95.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

95.804.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C

95.803.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C

90.737.00..T000 CC-122-S-UO-2V-2C

90.737.00..T000 CC-122-S-UO-2V-2C

90.699.00..0000 CC-200-S-FO-2V-2C

90.651.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.659.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.724.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.726.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.730.00..xxxx CC-121-SOLO

90.731.00..xxxx CC-121-SOLO

90 733 00 xxxx  CC-121-S-FO-2V-2C

90 733 00 T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90 774 00 T000 CC-121-S-FO-2V-2C 

90 803 00 0000 CC-80-S-FO-2V-2C

 S 701 S 703 S 704 S 705 S 706 S 706
      zapuštěné
      

Konfigurátor

 16.701.** 16.703.** 16.704.** 16.741.00 16.706.** 16.719-722.**
    16.741.80  16.726-729.**
     16.742.01  16.732.**
    16.742.00  16.737-740.**

Minimální hloubka 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Ur
če

né
 p

ro
 za

zd
ěn

í
Ur

če
né

 p
ro

 su
ch

ou
 st

av
bu

1. Sanit podomítková splachovací nádrž INEO CC-121-S-FO-2V-2C, 

2. Sanit podomítková splachovací nádrž 983 N/C CC-150-S-FO-2V-2C, 

CC-121-S-FO-2V-2C,

splachovací nádrží 

revizním otvorem

CC - 150 - S - FO - 2V - 2C
Podomítková

nádrž
Stavební
hloubka

80
120
121
122
150

Velikost
ovládacího

tlačítka
S-malé

M - střední
L - velké

Ovládání
FO - čelní

UO 
- univerzální
   čelní/horní

Splachovací
typ

1V - Start
2V - Dual

SS
 - Start/Stop

Splachovací
technika

L - ovládací 
táhla

2C - bovdeny
1C - bovden

Značení 
podomítkových nádrží

Varianta/
velikost

Č. výrobku
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 S 707 LOS LIS INEO BRIGHT SWING HELA
      
      

Konfigurátor

 16.707.** 16.733.** 16.734.** 16.750.** 16.735.** 16.736.**
   Pouze čelní 16.751.**
    ovládání  16.752.**
    16.761.00

Minimální hloubka 20 mm 20 mm 25/30 mm 20 mm 30/35 mm 20 mm

Ur
če

né
 p

ro
 za

zd
ěn

í
Ur

če
né

 p
ro

 su
ch

ou
 st

av
bu

95.709.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

95.702.00..0000 CC-150-S-FO-2V-2C

98.704.00..0000 CC-120-S-FO-2V-2C

95.721.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

95.804.00..0000 CC-80-S-FO-2V-2C

95.771.00..0000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.702.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.703.00..xxxx CC-150-S-FO-2V-2C

90.699.00..0000 CC-200-S-FO-2V-2C

90.651.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

90.659.00..T000 CC-150-S-FO-2V-2C

 90.724.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.726.00..T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90.730.00..xxxx CC-121-SOLO

90.731.00..xxxx CC-121-SOLO

90 732 00 T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90 733 00 xxxx  CC-121-S-FO-2V-2C

90 733 00 T000 CC-121-S-FO-2V-2C

90 774 00 T000 CC-121-S-FO-2V-2C 

90 803 00 0000 CC-80-S-FO-2V-2C
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Pneumatické ovládání

Pneumatické ovládání - ostatní

16 301 01 0000
Sanit WC pneumatické ovládání splachování, Dual Sanit WC pneumatické ovládání splachování, DualSanit WC pneumatické ovládání splachování, Dual
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C, 
CC-150-S-FO-2V-2C a CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací tlačítko plastové, velikost 120 mm x 114 mm, výška přes obklad 
20 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládacího tlačítka 65 mm.
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady 
S 700 Dual nebo Start/Stop, uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z:ovládacího tlačítko Dual 
s pneumatickou tlakovou jednotkou,nosného-upevňovacího rámečku, 
montážní krabice a stavebního krytu,pneumatické hadice Dual  
(délka 2,35 m) souprava s ochrannou stavební trubicí a protahovací 
šňůrou a upevňovacího příslušenství. 
Uzavření montážního, revizního otvoru nerezovou krycí deskou 
16 700 00 0000.

Start - jednorázové 
Stěnové-nožní, 

start – jednorázové Podlahové-jednorázové
Stěnové-nožní, 

start – jednorázové
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Splachovací nádrže na omítku

SPLACHOVACÍ NÁDRŽE-tradiční splachovací technika 
Tradiční sortiment, splachovací nádrže na stěnu jsou vhodnou možností řešení koupelen pro hosty, toalet 
veřejného sektoru, škol, sportovních zařízení případně vybavení obytných kontejnerů.
Současná možnost umístění buď jako nízkopoložené nad klozet nebo vysokopoložené na stěnu zajišťují variabilitu 
použití. Vyspělá splachovací technika nádrží umožňující úsporné splachování Start/Stop nebo Dual společně 
s tichým a vysoce výkonným nápustným ventilem jsou garantem špičkové kvality. 
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91 903 01 S000 

Splachovací nádrž na omítku 928 StandardSplachovací nádrž na omítku 928 StandardSplachovací nádrž na omítku 928 Standard
Nízkopoložená, množství splachované vody 6–9  l, vnitřní 
izolace, přívod vody ze 3 stran, úsporná splachovací technika 
Start-Stop, nápustní ventil hydraulický 510, hlučnost tř. I. 
Certifikát DIN, KIWA, CZ.
Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vlože ným nápustným ventilem, splachovací 
koleno, manžeta, upevňovací materiál. Baleno v karto nu.
Barevné provedení: alpská bílá

91 905 01 0000 

Splachovací nádrž 928 UNI - universalSplachovací nádrž 928 UNI - universal
Nízko/Vysokopoložená, množství splachované vody 6–9 l, 
vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran,nápustný ventil 510 - 
hlučnost tř. I, Start-Stop splachovací technika.
Rozsah dodávky:
splachovací nádrž, montážní návod, upevňovací materiál, 
odtokové koleno včetně manžety, baleno v kartonu, rohový 
ventil dodán na speciální objednávku.
Barevné provedení: alpská bílá

91 601 01 S000
Splachovací nádrž 936Splachovací nádrž 936
Nizkopoložená, množství splachované vody 6 l, vnitřní izolace, 
přívod vody ze 3 stran nápustný ventil 510 - hlučnost tř. I, Start-
Stop splachovací technika.
Rozsah dodávky:
splachovací nádrž, montážní návod, upevňovací materiál, 
odtokové koleno  včetně manžety, baleno v kartonu, rohový 
ventil dodán na speciální objednávku.
Barevné provedení: alpská bílá
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Naše nabídka sortimentu WC klozetových sedátek zahrnuje různé technologie, jednak termoplastové sendvičové 
konstrukce vyráběné formou vstřikování a také velmi odolná sedátka proti poškození duroplastové technologie.
Termoplastová sedátka vykazují absolutní odolnost zlomu, velmi snadnou údržbu povrchu a pohodlnost. 
Duroplastová sedátka jsou stabilní, odolná s možností použití antibakteriální úpravy. 
Používáme také Soft close (pozvolné sklápění) technologii.
Všechna sedátka jsou vybavena kvalitními upevňovacími soupravami. Sedátka jsou v moderním designu s širokou 
možností použití. 

Sedátka do sprchy

WC klozetová sedátka
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56 052 01 0000 
WC klozetové sedátko 1800 /ecoline/

56 019 01 0000 
WC klozetové sedátko 7000

56 037 01 0000 
WC klozetové sedátko 1502 /topline/

WC klozetové sedátko 1800 /ecoline/

WC klozetové  sedátko Thermoplast kompaktního modulu  
a zajímavého designu s 10-letou zárukou na zlomení 
sedáku a víka, nastavitelná nerezová upevňovací sada  
se 4 opěrnými body, D tvaru, snadná údržba, váha modelu 
1,70 kg.
Vhodný pro mnoho typů WC viz www.sanit.cz - Tabulka 
doporučení použití.
Barevné provedení: alpská bílá 

WC klozetové sedátko 7000WC klozetové sedátko 7000

WC klozetové  sedátko Thermoplast kompaktního 
modulu a zajímavého designu s 10-letou zárukou 
na zlomení sedáku a víka, nastavitelná nerezová 
upevňovací sada se 4 opěrnými body, snadná 
údržba, váha modelu 1,90 kg. 
Vhodný pro mnoho typů WC viz www.sanit.cz - 
Tabulka doporučení použití.
Barevné provedení: 
alpská bílá/01/
bahama/04/
manhattan/66/
pergamon/86/

WC klozetové sedátko 1502 /topline/

WC klozetové sedátko Duroplast, povrchově stálé 
s nastavitelnou nerezovou upevňovací sadou, lehký 
model 1,60 kg se 4 opěrnými body.
Vhodný pro mnoho typů WC viz www.sanit.cz - 
Tabulka doporučení použití.
Barevné provedení: alpská bílá 
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54 001 01 0000
Závěsné sedátko sklopné

56 027 01 0000
WC klozetové sedátko 1002 /salsa/

54 002 01 0000 
Závěsné sedátko sklopné lifestyle

Závěsné sedátko sklopné

Thermoplast masivní závěsné sedátko sklopné pro sprchy 
a wellnes, příjemný ergonomický sedák, elegantní linie, 
stabilní konstrukce s nosností do 150 kg, 10ti letá záruka na 
zlomení, hladké s neporézním povrchem, hygienické,
snadná údržba, váha 2,50 kg.
Barevné provedení: alpská bílá 

WC klozetové sedátko 1002 /salsa/WC klozetové sedátko 1002 /salsa/

WC klozetové sedátko Duroplast, povrchově stálé 
s nastavitelnou nerezovou upevňovací sadou, lehký 
model 1,60 kg se 4 opěrnými body.
Vhodný pro mnoho typů WC viz www.sanit.cz - 
Tabulka dopručení použití
Barevné provedení: alpská bílá 

Závěsné sedátko sklopné lifestyle

Thermoplast masivní závěsné sedátko sklopné pro 
sprchy a wellnes s postupným sklápěním 
(softclose), komfort sezení zajištěný ergonomickým 
velkoplošným sedákem.
Výškově nastavitelní o 50 mm, 10ti letá záruka na 
zlomení, hygienické, snadná údržba, odnimatelné 
těleso sedátka.
Nerezová montážní lišta a upevňovací materiál, 
stabilní konstrukce s nosností do 250 kg.
Barevné provedení: alpská bílá 
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Připojovací prvky

Nabízíme širokou škálu připojovacích prvků jak 
pro standardní napojení keramických klozetů  
a předstěnových instalačních systémů tak i mnoho 
speciálních instalačních řešení umožňujících 
praktické použití a usnadňujících montáž. Jsme 
tvůrci komplexního řešení instalačních systémů 
pro rekonstrukce.
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58 107 01 0000
WC univerzální připojení s kloubem

58 111 00 0000
Kompenzační připojení

WC univerzální připojení s kloubemWC univerzální připojení s kloubem
WC univerzální plastové PP připojovací koleno s kloubem  
0–90, DN 100, těsnění,
Barevné provedení: alpská bílá

58 108 00 0000
WC připojovací kus flexibilníWC připojovací kus flexibilní
WC připojení WC flexibilní, instalace nasazením nebo lepením, 
použití pro připojení WC s bočním odstupem, plast.
Barevné provedení: alpská bílá

58 911 00 0000
WC připojovací kusWC připojovací kus
WC připojovací kus DN 90/DN 100, rovný, plast 
PE černý pro nasazení do svěrky podomítkového 
instalačního prvku SANIT a spojení svářením s PE 
potrubím případně nasazení do dalšího odpadního 
potrubí, součástí je stavební krycí zátka.
3 - polohově hloubkově nastavitelný.

Kompenzační připojení
Kompenzační připojení pro instalaci závěsného 
WC a podomítkového instalačního elementu  
v budovách s odpadem od stěny, WC připojení 
DN 90 a DN 100, odtok pro hrdlo napojení 
s uzavřeným lamelovým těsněním,možnost 
individuálního nastavení délky v rozsahu 
60–350 mm, předznačeno. 
Doporučení - minimální množství splachované 
vody 6 L.
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58 928 00 0000 
WC odtokový kus DN 90 se zpětnou 
uzavírací klapkouuzavírací klapkou
WC odtokový kus DN 90 se zpětnou uzavírací klapkou  
bránící zpětnému průtoku vody nebo průniku hlodavců,  
plast PE černý, pevnost uzavření je jištěna nerezovou  
pružinou, použití pro závěsná WC s podomítkovou  
instalační nádrží, délka 180 mm.

58 939 00 0000 
WC připojovací díl flexibilníWC připojovací díl flexibilní
WC přpojovací díl DN 90/DN 100, flexibilní, plast PE černý, 
pro nasazení do svěrky podomítkového instalačního  
elementu SANIT, 3 - polohově hloubkově nastavitelný,  
hladká vnitřní stěna, konstrukce absolutně odolná proti 
zlomení, délka 460–630 mm, šířka drážky pro upevnění  
16 mm, vhodné řešení pro složité individuální montážní 
situace odpadu ve zdi nebo podlaze.

58 925 00 0000
WC etážové připojeníWC etážové připojeníWC etážové připojení

WC etážové připojení DN 90 pro závěsná 
WC s podomítkovou nádrží, materiál PP 
etážový rozdíl (zvýšení-snížení zavěšení) 
25 mm, součástí - připojovací trubka 45 
mm se spojkou, WC připojovací kus DN 90, 
upevňovací šrouby M 12, krytky bílé.

58 941 00 0000 

WC připojovací díl flexibilní, rovnýWC připojovací díl flexibilní, rovný
WC připojovací díl DN 90/DN 100, flexibilní, rovný, plast PE, 
černý, pro nazasení do svěrky podomítkového instalačního 
elementu SANIT, 3 - polohově hloubkově nastavitelný  
řešení obtížných montážních situací instalace podomítkových 
elementů, rohových montáží nebo šachtových přípojek,  
délka 410–580 mm, přechodka DN 90/DN 100.
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Splachovací technika

Používáme výhradně vlastní splachovací 
techniku, jsme výrobce s tradicí a mnohaletými 
zkušenostmi. 
Ve splachovacích nádržích, podmítkových nádržích 
se značkou SANIT i v keramických nádržích 
mnoha světových výrobců se můžete setkat s naší 
splachovací technikou.



93 606 81 0000
Výpustná splachovací armatura 
pro keramické nádrže

01 950 00 0000
Výpustná splachovací armatura  
pro podomítkové nádržepro podomítkové nádrže
Výpustná splachovací armatura pro podomítkové 
nádrže SANIT s mechanickým ovládáním splachování 
pro nádrže s velkým a středním revizním otvorem. 
Kompaktní konstrukce s nastavením množství 
splachované vody pro malé 3 l a velké 6-9 L. 

03 982 00 0000 
Výpustná splachovací armatura INEO  
pro podomítkové nádrže

05 261 00 0000 
Usměrňovač průtoku vody
pro podomítkové nádrže INEO 

pro podomítkové nádrže

Výpustná univerzální splachovací armatura nové generace 
INEO pro podomítkové nádrže SANIT s kabelovou-
bovdenovou ovládací technikou. Kompaktní konstrukce 
s jednoduchým nastavením množství splachované vody pro 
malé  2–4 l a velké 4,5–7 l. Univerzální použití pro všechny 
způsoby splachování – mechanické, infra elektronický signál, 
pneumatické oddálené.

pro podomítkové nádrže INEO 
Doplňková úprava výpustné splachovací armatury 
INEO 03 982 00 pro usměrnění průtoku vody a 
dosažení optimálního splachování.
Snadná montáž, jednoduché nastavení, vhodné 
pro všechny keramické klosety typu Rimmfree.
Více info: www.sanit.cz/video

pro keramické nádržepro keramické nádrže

Odtokový výpustný splachovací ventil pro keramické 
klozety s bovdenovým ovládáním a Dual splachováním. 
Otvor ve víku 18 nebo 38 mm, s nastavitelnou výškou 
300–420 mm.Včetně upevňovací soupravy a těsnění.
Univerzální pro všechny typy keramických nádrží.

DIN, KIWA, CZ
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25 001 00 0000
Nápustný ventil 510 univerzální

01 950 00 0000
Výpustná splachovací armatura  
pro podomítkové nádrže

Kompaktní, praktická velikost, vysoký výkon nápouštění 
3,6 L/min již při tlaku 0,5 barů, rychlé uzavírání, extrémně 
tichý – 13 dB /třída armatur A/. Jednoduchá montáž, 
možnost nastavení množství vody v nádrži pomocí 
plováku, průtoková teleskopická trubice. Univerzální 
použití pro keramické a podomítkové splachovací nádrže. 
Připojení mosaz 3/8.

25 006 00 0002 – připojení plast 3/8

25 007 00 0002 – připojení plast ½

25 009 00 0000 
Nápustný ventil 510 univerzální se 
spodním napouštěním

Kompaktní, praktická velikost, vysoký výkon nápouštění  
3,6 l/min již při tlaku 0,5 barů, rychlé uzavírání, extrémně 
tichý – 13 dB (třída armatur A). Jednoduchá montáž, možnost 
nastavení množství vody v nádrži pomocí plováku, přívodní 
plastová trubice. Univerzální použití pro keramické  
a podomítkové splachovací nádrže. Připojení plast 3/8.

25 010 00 0000 – připojení plast ½

Splachovací technika SANIT s extrémním důrazem 
na ekonomiku provozu a úsporu množství splachované vody
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Společnost SANIT je držitelem prestižního certifikátu WELL home pro racionální využivání vody

Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Sanit
WCSpülsystem
Spülkasten
CC 121
WS1055620130927

Wasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

www.wellonline.eu.

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Sanit
WC flush system
Flushing cistern
CC 121
WS1055620130927

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Sifony umyvadlové, sifony pro sprchové vaničky,     

   sifony pro vany, ostatní

Sifony umyvadlové, sifony pro 
sprchové vaničky, sifony pro 
vany, ostatní

Sortiment společnosti Sanit zahrnuje další rozmanitou nabídku v oboru 
sanitární techniky. 
- odtokové armatury pro vany a sprchové vaničky
- zápachové uzávěrky a odtokové armatury pro umyvadla a kuchyňské dřezy
- speciální produkty - závěsná sedátka do koupelen a sprchových koutů
- stěnové výlevky, multifunkční umyvadla a mycí vaničky
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Sifony umyvadlové, sifony pro sprchové vaničky,     

   sifony pro vany, ostatní

Sifony pro umyvadla

30 002 00 0000 
Univerzální odtokový ventil umyvadlový

30 007 00 0000
Pusch-Pusch odtokový ventil

Univerzální odtokový ventil umyvadlový

Odtokový ventil nerezový pro umyvadla se zátkou.

Pusch-Pusch odtokový ventil

„Odtokový umyvadlový ventil na principu „tlak-tlak“ 
uzavírání/otvírání ventilu.
Konstrukce horní díl pochromovaná měď, spodní díl 
pochromovaný plast.

30 006 00 0000 
Permanentní odtokový ventilPermanentní odtokový ventil
Permanentní odtokový ventil pro umyvadla bez tzv. vnitřního 
přepadu zajištující nepřetržitý odtok vody, nerezovo-plastová 
konstrukce, chromovaná horní krytka.
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Sifony umyvadlové, sifony pro 
sprchové vaničky, sifony pro 
vany, ostatní

31 019 00 0000  
Odtoková umyvadlová armatura 
INEO FLUX

31 090 00 S000
Umyvadlový sifon prostorově úsporný

Pro keramická umyvadla moderního designu bez 
klasického řešení přepadu vody. Unikátní řešení  
a extrémně flexibilní nastavení konstrukce přepadu 
vody. Jednoduchá a plynulá montáž, nastavitelná jak 
v horizontální tak i vertikálním směru. Průměry  
a průřezy konstrukčně optimalizovany. Široký rozsah 
použití u umyvadle různých výrobců. Hygienické, 
teleskopicky nastavitelná výška odpadové trubice, 
stupňovitě nastavitelná. Otevírání a uzavírání 
armatury pomocí pákového ústrojí. 
Příslušenství: pochromovaná krytka ventilu  
02 035 81 0000

Umyvadlový sifon prostorově úsporný

Umyvadlová zápachová uzávěrka - sifon speciální 
konstrukce, trubkový , otočný kolem osy umožňující 
jeho nastavení v maximálně prostorové úsporné poloze
plastový, rozměr 5/4 x 40.

31 017 00 0000
Umyvadlový sifon DESIGNUmyvadlový sifon DESIGN
Umyvadlová zápachová uzávěrka - sifon s hladkými, 
štíhlými designovými liniemi, pochromovaný plast, 
připojovací trubka 200 mm s krycí rozetou,  
rozměr 5/4 x 32 vhodný pro umyvadlo bez polosloupu.
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Sifony pro sprchové vaničky

34 021 00 0000 
Odtokový ventil 826 pro sprchové vaničky

34 051 00 0000
Odtokový ventil 823/90 W 
pro sprchové vaničky

Odtokový ventil 826 pro sprchové vaničky

Odtokový ventil 826 pro sprchové vaničky klasické  
U konstrukce, plastový odpadní koleno 40/50,  
průměr odtoku 52, bez přepadové uzavírací trubice.

pro sprchové vaničky
Odtokový ventil 823/90 W pro sprchové vaničky 
s odpadem 135 stupňů, plastový s krycí rozetou, 
odnímatelnou, samočistící s vyjimatelnou zápachovou 
uzávěrkou, speciální mělké tesnění minimalizující 
stavební výšku sifonu 80 mm, odpadní koleno 40/50  
s kloubem a velkým rozsahem připojení, pro sprchové 
vaničky s průměrem odpadu 90, maximální výkon 
odtoku 0,6 l.

34 045 00 0000
Odtokový ventil 823/90 W 
pro sprchové vaničky   pro sprchové vaničky   

Plastový s chromovou horní krytkou, vyjimatelná 
zápachová uzávěrka, ploché těsnění, odtoková trubice 
s nastavitelným kloubem o  průměru 50, pro sprchové 
vaničky s otvorem 90 mm, výkon odtoku 0,7 l/s podle 
DIN EN 274.
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Sifony pro vany

35 316 00 S000
Odtoková armatura pro vany BASIC 110Odtoková armatura pro vany BASIC 110Odtoková armatura pro vany BASIC 110

Odtoková armatura pro vany s otočným flexibilním 
ovládáním odtoku bovden délky 650 mm, zápachová 
uzávěrka standardní konstrukce se stavební výškou 
110 mm, otočné ovládání chromová s blokováním proti 
přetočení, odpadové koleno 40/50 kompletní včetně 
otočného ovládání designu BASIC se zpětně stavitelným 
otáčením v provedení chrom.

35 333 00 S000
Odtoková armatura pro vany BASIC 90Odtoková armatura pro vany BASIC 90
Odtoková armatura pro vany nové řady s otočným 
flexibilním ovládáním odtoku bovden délky 650 mm, 
zápachová uzávěrka zcela nové ploché konstrukce 
se stavební výškou 90 mm (minimalizace montážního 
prostoru), otočné ovládání chromová s blokováním proti 
přetočení, odpadové koleno 40/50 kompletní včetně 
krytu otočného ovládání, flexi přepadové trubice.
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Odtoková armatura pro vany nové 
řady s otočným flexibilním ovládáním 
odtoku bovden délky 1 m, zápachová 
uzávěrka zcela nové ploché 
konstrukce se stavební výškou 90 mm 
(minimalizace montážního prostoru), 
otočné ovládání chromová s 
blokováním proti přetočení, odpadové 
koleno 40/50 kompletní včetně krytu 
otočného ovládání, flexi přepadové 
trubice.

35 342 00 0000
Odtoková armatura pro vany 
BASIC 90 s bovdenem 1 m
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35 327 00 0000
Odtoková armatura pro vany SWING PLUS

35 329 00 0000
SWING PLUS s 1 m bovden

Odtoková armatura pro vany SWING PLUS
Odtoková armatura pro vany nové řady s otočným 
flexibilním ovládáním odtoku a funkcí napouštění vody  
s univerzálním přívodem vody R 1/2 AG, bovden délky 
650 mm, zápachová uzávěrka zcela nové ploché 
konstrukce se stavební výškou 90 mm (minimalizace 
montážního prostoru), odpadové koleno 40/50, 
chromové otočné ovládání designu SWING se zpětně 
stavitelným otáčením, 3 designové řady ve barevných 
provedení s možností kombinace - alpská bílá,  
chrom matt a černá.
Pravoúhlý perlátor - průtok vody třídy C.
Příslušenství: připojovací sada 05 211 00 0000 

SWING PLUS s 1 m bovden
Odtoková armatura pro vany nové řady s otočným 
flexibilním ovládáním odtoku a funkcí napouštění vody 
s univerzálním přívodem vody R 1/2 AG, bovden délky 
1 m, zápachová uzávěrka zcela nové ploché konstrukce 
se stavební výškou 90 mm (minimalizace montážního 
prostoru), odpadové kolen 40/50, bez otočného 
designového ovládání Swing Plus /0503681/.
Příslušenství: připojovací sada 05 211 00 0000

35 328 00 0000
SWING PLUS bez ovládáníSWING PLUS bez ovládání
Odtoková armatura pro vany SWING PLUS bez 
otočného ovládání. Odtoková armatura pro vany nové 
řady s otočným flexibilním ovládáním odtoku a funkcí 
napouštění vody s univerzálním přívodem vody 
R 1/2 AG, bovden délky 650 mm, zápachová uzávěrka 
zcela nové ploché konstrukce se stavební výškou 90 mm 
(minimalizace montážního prostoru),odpadové kolen  
40/50, bez otočného designového ovládání  
Swing Plus /0503681/.
Příslušenství: připojovací sada 05 211 00 0000
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Sifony pro vany

05 036 81 0000
Otočné ovládání SWING PLUSOtočné ovládání SWING PLUS

Ovládání armatury SWING PLUS se zpětně stavitelným 
otočným ovládáním, základní tělo chromové,  
tři vyměnitelné designové prvky v kombinaci barevných 
provedení - alpská bílá, chrom matt a černá RAL,  
kryt odtokového ventilu Swing.

05 097 81 0000
Otočné ovládání BASICOtočné ovládání BASICOtočné ovládání BASIC
Ovládání armatury BASIC v provedení chrom, krytka 
ovládání + kryt odtokového ventilu.
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Ostatní

31 410 00 0000
Urinálový sifon odsávací 500 

05 036 81 0000
Otočné ovládání SWING PLUS

03 001 00 0099
Dřezový sifon s ventilátorem

Urinálový sifon odsávací 500 

Sifon s optimálním konstrukčním řešením 
pro úsporu protékající vody pro urinály s 
množství splachované vody 0,5–4 L, variabilní 
montáž,možnost bočního upevnění na stěnu, 
vodorovný odpad DN 50

Dřezový sifon s ventilátorem

Dřezový sifon plastový s ventilátorem „ventilair“ 
k odsávání zápachu, přípojka na pračku nebo myčku, 
trubka 250 mm, odtoková trubka s ventilátorem 
testován dle DIN EN 12380, třída A I, objem vzduchu 
8 L/s, rozsah teplotního rozdílu -20�C až + 65�C, 
dle normy DIN EN 274 až do + 95�C,
rozměr G 1 1/2 x DN 40.

03002000099 - G 1 1/2 x DN 50

31 603 00 0000
Podomítkový sifon pro pračku
a myčkua myčku
Podomítková zápachová uzávěrka pro připojení pračky, 
myčky s chromovu krycí rozetou a připojovací vsuvkou 
na hadici, odpad 40/50, plastový.
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Sifony umyvadlové, sifony pro 
sprchové vaničky, sifony pro 
vany, ostatní

03 089 00 0000
Odpadní trubka s ventilátorem

03 091 00 0000
Odpadní koleno s ventilátorem

Odpadní trubka s ventilátoremOdpadní trubka s ventilátorem

Rovná odpadní trubka, pochromovaná mosaz s vysokým 
leskem, průměr 32, délka 250 mm, ventilátor třídy A II, 
objem vzduchu 2 L/s, rozsah teplotního rozdílu  
0 ˚C až + 60 ˚C.

Odpadní koleno s ventilátorem

Odpadní koleno s převlečnou maticí, pochromovaná 
mosaz s vysokým leskem, průměr 32, délka 250 mm, 
rozměr G 1 1/4, ventilátor třídy A II, rozměr G 1 1/2
objem vzduchu 2 L/s, rozsah teplotního rozdílu 0 ˚C 
až + 65 ˚C.

03 090 00 0000
Prodlužovací trubka se závitemProdlužovací trubka se závitem
Rovná prodlužovací trubka, pochromovaná mosaz 
s vysokým leskem, průměr 32,délka 125 mm ventilátor 
třídy AII, rozměr G 1 1/2, objem vzduchu 2 l/s,  
rozsah teplotního rozdílu 0 ˚C až + 65 ˚C.
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Bezbariérová systémová řešení

Sprchové kouty

POHODLÍ A ELEGANCE PRO VŠECHNY GENERACE
- za tímto záměrem lze najít nové výrobkové trendy, které přináší firma SANIT Eisenberg na trh pro své zákazníky.
V mnoha průmyslových oblastech můžeme v sou časné době pozorovat vývoj směřující k bezbariérovým řešením. 
Tento směr lze najít především v řešení sprchových koutů tz. sprchových systémů s nulovým převýšením. 
Takové řešení bezbariérových sprch SANIT vytváří prostředí uvolnění a pohody a současně zvyšuje kvalitu života pro 
všechny generace. Neoddiskutovatelnou výhodou bezbariérového provedení je hygiena, jejich snadná údržba a úklid 
se stává stále oblíbenější nejen při individuálních požadavcích, ale i v komerčních sanitárních prostorách jakou jsou 
hotely, sportovní zařízení, domovy důchodců a ubytování tělesně postižených.
Systémové řešení SANIT pro bezbariérové sprchy vytváří nové standardy a sdružuje náročnou technologii 
s neomezeným prostorem při individuálním provedení.
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Odtokové žlaby a desky

SET INEO IN – 95 771 00 0000
Kompletní instalační souprava INEO IN pro rychlou a snadnou 
montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže

Samostatné odtokové žlaby jsou prvkem individuálního řešení 
prostoru sprchového koutu, reagujícími na moderní požadavky 
a trendy.
Jsou vyrobeny z vysokokvalitních materiálů, jak z nerezavějí-
cí oceli, tak z velmi odolného plastu. Výšková nastavitelnost 
žlábku umožňuje variantní řešení při realizaci s využitím bez-
bariérového přístupu. Široký výběr designových roštů.

Sprchové desky s podélným odtokovým roštem jsou nejno-
vějším prvkem nabídky Sanit v sortimentu bezbariérových 
řešení sprchových koutů. Trendy, moderní architektonické poža-
davky na design, snoubením funkčnosti, pohodlnosti a vrcholné 
technické úrovně se prezentují ve výrobcích vysoké hodnoty.
Systémové řešení vhodné pro individuální vytvoření sprchového 
koutu s podlahovým odtokem bez bariér. Sprchová deska 
je složena z 3-dílného podkladového elementu z EPS mate-
riálu, tloušťky 20/30/40 mm s vestavěným odtokovým kanál-
kem se 4-stranným sklonem do středu k zabudovanému 
sifonu, typ 821/50F – 40/50 mm s odtokovým výkonem 0,78 l/s 
podle DIN EN 274. Pro veřejný sektor např. sportovní zaří-
zení možnosti instalace sifonu s odtokovým výkonem 1 l/s. 
Povrch je izolován nalepenou vodotěsnou fólií. Povrchová 
úprava dlažba, rošt je výškově nastavitelný podle tloušťky 
povrchové úpravy od 2,5 mm do 11,5 mm.

Sprchové desky s integrovaným středovým odtokem jsou 
další možností řešení sprchového koutu Vaší koupelny 
a představují dokonalé spojení funkčnosti a pohodlnosti.
Systémové řešení pomocí základové nosné desky a horního 
prefabrikovaného dílu zajišťuje snadnou a rychlou montáž. 
Jednotný sklon povrchové desky ke středovému kruhu, otoč-
ná vypouštěcí mřížka o 360° a výšková nastavitelnost odto-
ku zajišťují při použití naprostou těsnost a jistotu požární 
ochrany. Systém vhodný především pro mozaikové obklady.
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Odtokové nerezové rošty a mřížky

Designové řešení nerezového roštu PERCA. 
Rošt je složen z rámu a ozdobného nerezové-
ho krytu, je výškové nastavitelný podle tloušť-
ky povrchového materiálu. Dodáván ve třech 
délkách 650/750/950 mm a šířce 50 mm
 
650 délka v mm     03 568 00 0000     
750 délka v mm     03 569 00 0000     
950 délka v mm     03 570 00 0000

Designové řešení nerezového roštu v dél-
kách 650/750/950 mm a šířce 50 mm. Rošt 
je složen z rámu a ozdobného nerezového 
krytu, je výškově nastavitelný podle tloušťky 
povrcho vého materiálu od 2,5 mm do 12  mm, 
tzv. obrácené řešení, kdy horní díl je celo-
nerezový případně vyplněn dlažbou ve stej-
ném provedení jako sprchový kout. 

650 délka v mm     03 571 00 0000
750 délka v mm     03 572 00 0000
950 délka v mm     03 573 00 0000

05 237 00 0000
Sprchový stěnový odtok INEO Linnum

04 276 00 0000 
Krytka pro stěnový odtok INEO Linnum 

Sprchový stěnový odtok INEO LinnumSprchový stěnový odtok INEO Linnum
Odtok pro bezbariérové sprchové vaničky umístěný 
na stěnu, vodorovný odpad pravý/levý pro montáž se 
Sanit prázdný element pro sprchové vaničky. Do stěny 
zapuštěné pouzdro s těsněním, výškově nastavitelný 
rámeček pro stěnový obklad tl. 4 - 22mm, integrovaná 
zápachová uzávěra 50 mm s výkonem 0,7 L/s 
(verze s 30 mm  kod 05 236 00 0000)

Krytka pro stěnový odtok INEO Linnum 
Krytka v provedení kartáčovaná nerez 
Další provedení 
provedení nerez bílá 04 275 00 0000 
provedení obklad  04 277 00 0000

ø 50
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Výlevky, umyvadla

Plastové výlevky, umyvadla a speciální kombinace vyrobené ze směsi 
polypropylenu jsou díky sendvičové technice výroby pružné, pevné a 
odolné proti korozi a změnám  teplot /venkovní mrazy, vařící voda/ 
i chemickým látkám.
Výrobky s moderním designem a snadnou údržbou pro použití v interiéru 
i venkovních prostorách, vhodné především do výrobních provozů, 
zahradnictví, garáží nebo technických místností. 
10 let záruka na odolnost proti nárazu a rozlomení. 
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60 001 01 0099
Plastová výlevka na stěnu 

60 003 01 0099
Mycí vanička

Plastová výlevka na stěnu Plastová výlevka na stěnu 
Umyvadlo k zavěšení na stěnu se zadní stěnou. 
Sendvičová stěna vyrobená z polypropylenu, 
odolná proti nárazu, teplotě, zředěným 
kyselinám, louhu a rozpouštědlům, odolná proti 
rozlomení s 10 letou zárukou.
Kompletní dodávka s přepadovou a odtokovou 
armaturou G 1 1/2, zátkou s řetízkem, sítkem  
a upevňovacím materiálem.
Vhodná do výrobních provozů, garáží, domů  
a zahrad.
Barevné provedení: bílá, granit,šedá, béžová

60 002 00 0099 
Sklápěcí rošt pro plastovou výlevku na stěnuSklápěcí rošt pro plastovou výlevku na stěnu
Sklápěcí rošt-mřížka pro nástěnné umyvadlo 60001010099, 
Barevné provedení: antracit

60 004 00 0099
Odkládací rošt pro mycí vaničku Odkládací rošt pro mycí vaničku 
Odkládací rošt-mřížka pro mycí vaničku 60003010099

Mycí vanička
Mycí vanička velkého rozměru s hloubkou  
285 mm, sendvičová stěna vyrobená z poly- 
propylenu, odolná proti nárazu, teplotě,  
zředěným kyselinám,louhu a rozpouštědlům, 
odolná proti rozlomení s 10 letou zárukou.
Kompletní dodávka s přepadovou a odtokovou 
armaturou G 1 1/2, zátkou s řetízkem, sítkem  
a upevňovacím materiálem.
Vhodná do technickým místností, prádelen.
Barevné provedení: bílá, granit,šedá, béžová



60 005 01 0099
 Multiset umyvadlo  Multiset umyvadlo  Multiset umyvadlo 
Víceúčelové umyvadlo - multiset, sendvičová stěna 
zaručuje nejvyšší pevnost a pružnost, vyrobená 
z polypropylenu,dlouhá životnost, odolná proti 
mrazům a vařící vodě, snadná údržba a čištění 
díky hladkému povrchu, odolná proti zředěným 
kyselinám, louhu a rozpouštědlům, odolná proti 
rozlomení s 10ti letou zárukou. 
Kompletní dodávka s přepadovou a odtokovou 
armaturou G 1 1/2, zátkou s řetízkem, sítkem  
a upevňovacím materiálem. Součástí je nerezová 
závěsná lišta na háčky a mýdelník.
Vhodné pro garáže, domy, zahrady - moderní design.
Barevné provedení: bílá, granit,šedá, béžová

60 006 00 0099
Odkládací souprava pro Multiset umyvadloOdkládací souprava pro Multiset umyvadlo
Odkládací souprava pro multiset 60005010099, 
odkapávací a podkladový rošt, čtyři háčky a upevňovací 
materiál. 
Možnost kompletace se zásobníkem na mýdlo 
36304000000.

60 007 01 0099
Maxi umyvadloMaxi umyvadlo
Maxi umyvadlo se sendvičovou stěnou zaručující 
pevnost a pružnost, vyrobená z polypropylenu, 
odolné proti zředěným kyselinám, louhu  
rozpoštědlům, odolná proti mrazům a vařící 
vodě, snadná údržba a čístění. 
Celkový objem 33 l.
Kompletní dodávka s přepadovou a odtokovou 
armaturou G 1 1/2, zátkou s řetízkem, sítkem  
a upevňovacím materiálem. 
Vhodné pro garáže, domy, dílny a hospodářské 
místnosti.
Barevné provedení: bílá, granit

Obchodní zastoupení ČR a SK:
Jungmannova 1498/2, 669 02 Znojmo, tel./fax: 515 241 765

www.sanit.cz •  e-mail: info@sanit.cz
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