
 O Szybki, łatwy montaż
 O Zawór przyłączeniowy G1/2”
 O Rozstaw śrub mocujących muszlę 180, 230 mm
 O Łatwy dostęp do armatury
 O Stabilność
 O Ciche spłukiwanie i napełnianie
 O Jednolity zbiornik wykonany metodą rozdmuchu 

gwarantującą 100% szczelności  O Przycisk sterujący
 O Płyta dźwiękochłonna

OPIS:
 O Kompletny zbiornik wraz z armaturą i izolacją
 O Kompletne przyłącza i mocowanie muszli
 O Kolano odpływowe 90/110 mm
 O Komplet montażowy (kołki rozporowe i wkręty)

W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ:

DODATKI:

Zestaw podtynkowy  
do WC DELFIN A101
Zestaw spłukujący do zabudowy lekkiej. 
Podwójne spłukiwanie:
– duże 6-9 l (wstępnie nastawiono 6 l)
– małe 3-3,5 l (wstępnie nastawiono 3 l)

Na zdjęciu zestaw z miską Cersanit Nano

LEGENDA

A 13 - zawór napełniający boczny 3/8” z metalową końcówką

A 06 - spustowy zawór do podwójnego spłukiwania

GWARANCJA 

10 LAT *

*10 lat gwarancji na metalowy stelaż podtynkowy i zbiornik, 2 lata gwarancji na pozostałe elementy. 



Przyciski sterujące 
– rozmiar 165 x 247 mm

M 370 - biały
M 371 - chrom połysk
M 372 - chrom mat

M 470 - biały
M 471 - chrom połysk
M 472 - chrom mat

M 70 - biały
M 71 - chrom połysk
M 72 - chrom mat

M 270 - biały
M 271 - chrom połysk
M 272 - chrom mat

STELAż 
PODTynKOWy  

DO bIDETU  
DELFIn A103

STELAż 
PODTynKOWy  
DO PISUARU 
DELFIn A104

STELAż 
PODTynKOWy  
DO UMyWALKI 
DELFIn A102

W ofercie również:

PrZEsuWNy uChWyt koLANA 
odPłyWoWego
•	 nowa konstrukcja uchwytu 

kolana odpływowego ułatwiająca 
jego montaż.

•	 Możliwość przesuwania kolana 
w poziomie i ustawiania jego 
głębokości w stosunku do ramy  
w ośmiu położeniach do 93 mm.

•	 Łatwość podłączenia różnych 
rodzajów muszli klozetowych, 
także tych wymagających bardziej 
złożonych działań podczas 
instalacji.

INNoWACjE rAmkI PrZyCIsku
•	 Znacząca modyfikacja przycisku 

i jego systemu mocowania do 
zbiornika.

•	 Konstrukcja stworzona tak, by 
instalacja była szybsza i prostsza, 
bez użycia narzędzi.

•	 Cicha praca i lepszy montaż 
przycisku do ściany dzięki 
poszczególnym elementom 
tłumiącym.

Kolor ramy montażowej - czarny.

RAMkA MoNtAżoWA i RękAW
•	 W ramce rękawa zmiana 

mocowania do zbiornika.
•	 Przyspieszenie czasu instalacji 

dzięki montażowi poprzez 
zatrzaśnięcie w otworach.

•	 Możliwość montażu w zabudowie 
ciężkiej i lekkiej z płyt karton-gips 
dzięki ramkom dostępnym w 
zestawie

MeChANiZM steRująCy
•	 nowa seria modułów 

wyposażona w przeprojektowany 
mechanizm sterujący montowany 
pomiędzy zaworem spustowym  
a przyciskiem.

•	 Dzięki pomysłowemu systemowi 
pewne umocowanie mechanizmu 
w zbiorniku.

•	 W celu zminimalizowania 
słyszalnego hałasu przycisku 
podczas spłukiwania, śruby 
stykające się z przyciskiem 
posiadają miękki kołnierz 
absorbujący wstrząsy.

UDOSKOnALEnIA 
W ZESTAWACH 
DELFIN A101 


