
15 LAT*

*15 lat gwarancji na metalowy stelaż podtynkowy i zbiornik, 3 lata gwarancji na pozostałe elementy.

Zestawy podtynkowe do WC DELFIN A101S
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
• Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną, 
• Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi DELFIN,
• Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika 

i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku 
• Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej 
• Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń 
• Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo 
• Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm 
• Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego 
• Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności 
• Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, 

nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających 
• Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm 
• Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm 
• Doprowadzenie wody z tyłu/z góry 
• Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji wodnej
• Serwis bez narzędzi 
• Głębokość konstrukcji 125 mm 
• Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące. 

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
• Elementy mocujące do mocowania muszli WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt., podkładki 4 szt., 

nakrętka 2 szt., osłony gwintu 2 szt.
• Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt., kołek Ø12 – 4 szt. 
• Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD 
• Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna 
• Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym 
• Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu 
• Rama samonośna 
• Śruby mechanizmu – 2 szt.
• Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8" 
• Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury 
• Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka. 

DANE TECHNICZNE:
• Podwójne spłukiwanie: 

◦ duże 6-9 l (domyślne 6 l)
◦ małe 3-3,5 l (domyślne 3 l)

• Objętość wody w zbiorniku 9 l
• Rezerwa higieniczna 3 l  
• Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa 
• Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 

0,05-0,8 MPa
• Podłączenia wody od tyłu lub od góry 

otworami montażowymi G1/2 " 
• Wymiary: 1120 × 520 mm 
• Test wytrzymałości 400 kg



MOCOWANIE 
OTWORÓW

Uniwersalne opcje instalacji.

Dzięki otworom w ościeżnicach system 
montażowy można łatwo przymocować do 
konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, 
pomieszczeń mieszkalnych i budynków 
drewnianych. NOWE 

ZAWIASY 
DO ZBIORNIKÓW 
Z DWUSKŁADNIKOWĄ 
IZOLACJĄ

Ochrona przed hałasem / izolacja.

Dzięki dwuskładnikowemu 
materiałowi przenoszenie drgań 
między zbiornikiem a ramą jest 
izolowane.

Wygodna instalacja.

Przechylenie zbiornika do przodu 
ułatwi montaż w konstrukcjach 
z płyt karton-gips, ruchomych 
elementów w budynkach 
mieszkalnych, również 
drewnianych.

ZESTAW DO MONTAŻU NA 
ŚCIANIE EASY LOCK

Szybsza i łatwiejsza instalacja.

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne 
pozwala na łatwe przymocowanie 
ościeżnicy do ściany w czasie 
o połowę krótszym.

Dokładne ustawienia.

Możliwość dodatkowej regulacji 
optymalnego położenia od 
czoła ramy za pomocą klucza 
imbusowego.

INNOWACJA:  
MOCOWANIE KĄTOWE 
DO ZBIORNIKA

Łatwiejszy i szybszy montaż. 

Innowacyjny zbiornik z nowym 
jednoczęściowym zaworem 
kątowym firmy Schell.

PRĘTY 
GWINTOWANE 
Z ROWKIEM

Wygodniejszy montaż 
muszli WC.

Dla szybszego montażu pręty 
gwintowane mają teraz rowek.

NOWY NIEZAWODNY  
ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY

Cichy, szybki, wyjątkowo trwały.

Specjalnie opracowany dla zakresu 
ciśnień 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar). 
Wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia 
w wodzie. 

INNOWACJE W ZESTAWACH DELFIN A101S

DEL M70

DEL M71

DEL M72

DEL M270

 DEL M271

DEL M272

DEL M370

DEL M371

DEL M372

DEL M570

 DEL M571

DEL M572

Przyciski spłukujące DELFIN
165 x 247 mmW OFERCIE RÓWNIEŻ:


