
Rigole de duş  Advantix

Tehnica de scurgere
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Rigolele de duş  Advantix oferă tot ce corespunde stadiului 
recunoscut al tehnicii de scurgere:

 ■ calitate şi prelucrare valoroasă
 ■ montaj sigur în hidroizolaţia adezivă
 ■ îngrijire şi curăţare uşoare
 ■ Maximum de siguranţă şi igienă
 ■ verificat conform standardului  EN  1253
 ■ sunt fabricate din PP (polipropilenă) care respectă normele 
ecologice şi din oţel inox de înaltă calitate

 ■ Debitele de scurgere specificate corespund unei gărzi 
hidraulice de 10/20  mm (conform  EN  1253)

 
Domenii de aplicaţii

 ■ Hidroizolaţie adezivă
 ■ Elemente de design în baie

 
Important pentru proiectare şi selectare

 ■ debitul necesar de scurgere
 ■ tipul rigolei de duş (permite scurtare, montaj pe perete, etc.)
 ■ dispunerea şi înălţimea de montaj la pozare în pardoseală
 ■ posibilitatea de alegere între material plastic de înaltă calitate 
sau oţel inox

 ■ Numeroase variante de design
 

Instrucţiuni de întreţinere 
Materialele utilizate pot fi folosite doar în sistemele casnice de 
scurgere. Din acest motiv trebuie respectate următoarele:

 ■ prin sifoanele de reţinere este permis să fie vărsată numai 
apă reziduală din cadrul uzului casnic, în care temperatura 
apei este numai pentru scurt timp până la max. 95  °C

 ■ nu este permisă utilizarea unor agenţi de curăţare chimici 
pentru îndepărtarea obturărilor ţevilor

 ■ este permisă curăţarea suprafeţelor numai cu agenţi de 
curăţare uşori

 
  Advantix  Vario-Configurator (proiectare rapidă a configuraţiei) 
Aplicaţia software vă sprijină la selectarea şi asamblarea rigolei 
de duş   Advantix  Vario. Ea determină automat lungimea 
adecvată a rigolei de duş, variantele de grătare şi toate 
componentele necesare ale rigolei. Suplimentar pe lângă lista 
de piese se poate imprima un desen cu toate datele, ca de ex. 
planul în secţiune, direct din program. Aplicaţia gratuită 
Software   Advantix  Vario-Schnellauslegung precum şi alte 
informaţii obţineţi prin Internet de la:  www. viega. de/software 
 
Caracteristici tehnice

 ■ Debit de scurgere de la 0,4 l/s până la max. 1,0 l/s
 ■ Diametre nominale DN  40/50
 ■ Diferite variante de design
 ■ Grătare de sticlă din sticlă de siguranţă dintr-o singură foaie 
ESG

 ■ Grătare din oţel inox, Material (W-Nr.) 1.4301
 ■ Flanşa de hidroizolaţie pe perimetru pentru preluarea sigură 
a hidroizolaţiei adezive

 ■ Scurgeri cu bune caracteristici de autocurăţare şi sifoane 
extractabile
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Rigole de duş Advantix  X1

Înălţimea de montaj de la 67  mm 434
Înălţimea de montaj de la 70  mm 435
Înălţimea de montaj de la 90  mm 435
Înălţimea de montaj de la 95  mm 437

Accesorii
Rigole de duş  Advantix, rigole de duş   Advantix  Basic 438
Rigole de duş   Advantix  Vario 440

CuPRINS

Codul-EAN 
Codul EAN se compune din codul producătorului 4015211 şi 
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 EAN al produsului.

X1
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ÎNălţIMEA DE MONTAj DE lA 67  MM

  Advantix  Basic- Rigolă de duş
corp de bază, 67  mm, ( model  pentru renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Set de picioare de ajustare, posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, filtru-sită interior detaşabil, 
hidroizolaţie cu nisip filmat
date tehnice 
clasa de încărcare K=300  kg
înălţimea gărzii hidraulice 25  mm
notă
Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10  mm!
 model  4980.40

DN l CS [l/s] H AS articol   

40/50 750 0,45 67 1 687 571    
40/50 800 0,45 67 1 687 588    
40/50 900 0,45 67 1 687 595    
40/50 1000 0,45 67 1 687 601    
40/50 1200 0,45 67 1 687 618    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime

  Advantix  Basic- Rigolă de duş
perete
corp de bază, 67  mm, ( model  pentru renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Set de picioare de ajustare, posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, filtru-sită interior detaşabil, 
hidroizolaţie cu nisip filmat
date tehnice 
clasa de încărcare K=300  kg
înălţimea gărzii hidraulice 25  mm
notă
Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10  mm!
 model  4980.50

DN l CS [l/s] H AS articol   

40/50 750 0,45 67 1 687 625    
40/50 800 0,45 67 1 687 632    
40/50 900 0,45 67 1 687 649    
40/50 1000 0,45 67 1 687 656    
40/50 1200 0,45 67 1 687 663    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime
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Rigole de duş Advantix  X1

X1

ÎNălţIMEA DE MONTAj DE lA 70  MM

  Advantix  Vario- Scurgere de perete
corp de bază, lungimea se poate scurta continuu, 70  mm, ( model  pentru 
renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de 
impermeabilizare

 - plastic de calitate superioară
componente
Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, şine flexibile 
adaptabile, filtru-sită interior detaşabil, unealtă pentru protecţia şi controlul faianţei, perie de 
curățare, flanşă pentru hidroizolaţii, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
date tehnice 
înălţimea gărzii hidraulice 25  mm
notă
disponibil din trim. III 2015!
 model  4968.10

CS [l/s] l H AS articol   

0,5 300–1200 70–100 1 736 736 1,2   

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
1) capacitatea de scurgere menţionată este atinsă în momentul în care există o acumulare de 
20  mm cu sita inserată
2) la o acumulare de apă de 10  mm cu sita inserată capacitatea de scurgere este de 0,4l/s.

  Advantix  Vario- Rigolă de duş
corp de bază, lungimea se poate scurta continuu, 70  mm, 
( model  pentru renovări)
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau 
membrană de impermeabilizare

 - plastic de calitate superioară
componente
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de 
scurgere cu auto-curăţare, elemente de susţinere a grătarului tijă reglabile pe înălţime, filtru-sită 
interior, flanşă pentru hidroizolaţii, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
date tehnice 
înălţimea gărzii hidraulice 25  mm
 model  4966.10

CS [l/s] l H AS articol   

0,55–0,6 300–1200 70–95 1 721 671    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)

ÎNălţIMEA DE MONTAj DE lA 90  MM

  Advantix  Vario- Scurgere de perete
corp de bază, lungimea se poate scurta continuu
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - plastic de calitate superioară

componente
Set de picioare de ajustare, 4 piese de capăt, garnituri de scurgere cu auto-curăţare, şine flexibile 
adaptabile, filtru-sită interior detaşabil, unealtă pentru protecţia şi controlul faianţei, perie de 
curățare, flanşă pentru hidroizolaţii, accesorii pentru hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
date tehnice 
înălţimea gărzii hidraulice 50  mm
notă
disponibil din trim. III 2015!
 model  4967.10

CS [l/s] l H AS articol   

0,6–0,75 300–1200 90–160 1 736 552 1,2   

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
1) capacitatea de scurgere menţionată este atinsă în momentul în care există o acumulare de 
20  mm cu sita inserată
2) la o acumulare de apă de 10  mm cu sita inserată capacitatea de scurgere este de 0,45l/s.
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  Advantix  Basic- Rigolă de duş
corp de bază
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Set de picioare de ajustare, protecţie împotriva golirii gărzii hidraulice şi gardă hidraulică reglabilă 
pe înălţime între 35–50  mm, posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, tub de imersiune detaşabil, 
filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălţimii, hidroizolaţie cu nisip filmat
date tehnice 
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4980.10

l CS [l/s] H AS articol   

750 0,8–1 90–150 1 655 082    
800 0,8–1 90–150 1 655 099    
900 0,8–1 90–150 1 655 105    
1000 0,8–1 90–150 1 655 112    
1200 0,8–1 90–150 1 655 129    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime gamă

  Advantix  Basic- Rigolă de duş
perete
corp de bază
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Set de picioare de ajustare, protecţie împotriva golirii gărzii hidraulice şi gardă hidraulică reglabilă 
pe înălţime între 35–50  mm, posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, tub de imersiune detaşabil, 
filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălţimii, hidroizolaţie cu nisip filmat cu flanşă îndoită pentru 
fixarea pe perete
date tehnice 
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4980.30

l CS [l/s] H AS articol   

750 0,8–1 90–150 1 658 953    
800 0,8–1 90–150 1 658 946    
900 0,8–1 90–150 1 658 960    
1000 0,8–1 90–150 1 658 977    
1200 0,8–1 90–150 1 658 984    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime gamă

 Advantix- Rigolă de duş
corp de bază
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Set de picioare de ajustare, ramă ajustabilă pe înălţime şi lateral, protecţie împotriva golirii gărzii 
hidraulice şi gardă hidraulică reglabilă pe înălţime între 35–50  mm, posibilitatea curăţirii ţevii de 
legătură, tub de imersiune detaşabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălţimii, flanşă pentru 
hidroizolaţii, folie de hidroizolaţie Schlüter-KERDI şi adeziv
date tehnice 
clasa de încărcare K=300  kg

model l CS [l/s] H versiune AS articol   

4960.80 750 0,8–1 90–150 mat 1 571 160    
4960.80 800 0,8–1 90–150 mat 1 571 177    
4960.80 900 0,8–1 90–150 mat 1 571 184    
4960.80 1000 0,8–1 90–150 mat 1 571 191    
4960.80 1200 0,8–1 90–150 mat 1 571 207    
4960.81 750 0,8–1 90–150 lucios 1 619 541    
4960.81 800 0,8–1 90–150 lucios 1 619 756    
4960.81 900 0,8–1 90–150 lucios 1 619 763    
4960.81 1000 0,8–1 90–150 lucios 1 619 770    
4960.81 1200 0,8–1 90–150 lucios 1 619 787    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime gamă
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Rigole de duş Advantix  X1

X1

 Advantix- Rigolă de duş
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Ramă ajustabilă pe înălţime şi lateral, protecţie împotriva golirii gărzii hidraulice şi gardă hidraulică 
reglabilă pe înălţime între 35–50  mm, posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, tub de imersiune 
detaşabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălţimii, flanşă pentru hidroizolaţii
 model  4964.80

l CS [l/s] H versiune AS articol   

750 0,8–1 90–150 mat 1 618 001 1   
800 0,8–1 90–150 mat 1 618 018 1   
900 0,8–1 90–150 mat 1 618 025 1   

1000 0,8–1 90–150 mat 1 618 032 2   
1200 0,8–1 90–150 mat 1 618 049 2   

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime gamă
1) opţionale adiţionale disponibile:  Advantix- set de picioare de ajustare articol 619 107
2) opţionale adiţionale disponibile:  Advantix- set de picioare de ajustare articol 619 114

 Advantix- Rigolă de duş
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau membrană de impermeabilizare
 - inox 1.4301

componente
Grătar  Visign  ER1 mat, ramă ajustabilă pe înălţime şi lateral, protecţie împotriva golirii gărzii 
hidraulice şi gardă hidraulică reglabilă pe înălţime între 35–50  mm, posibilitatea curăţirii ţevii de 
legătură, tub de imersiune detaşabil, filtru-sită interior, piesă de ajustare a înălţimii, flanşă pentru 
hidroizolaţii
 model  4964.10

l CS [l/s] H versiune AS articol   

750 0,8–1 90–150 mat 1 619 053 1   
800 0,8–1 90–150 mat 1 619 060 1   
900 0,8–1 90–150 mat 1 619 077 1   

1000 0,8–1 90–150 mat 1 619 084 2   
1200 0,8–1 90–150 mat 1 619 091 2   

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
H =  înălţime gamă
1) opţionale adiţionale disponibile:  Advantix- set de picioare de ajustare articol 619 107
2) opţionale adiţionale disponibile:  Advantix- set de picioare de ajustare articol 619 114

ÎNălţIMEA DE MONTAj DE lA 95  MM

  Advantix  Vario- Rigolă de duş
corp de bază, lungimea se poate scurta continuu
 - pentru hidroizolarea cabinei de duş cu gresie cu lichid sau 
membrană de impermeabilizare

 - plastic de calitate superioară
componente
Set de picioare de ajustare, capace de închidere, garnituri de 
scurgere cu auto-curăţare, elemente de susţinere a grătarului 
tijă reglabile pe înălţime, piesă de ajustare a înălţimii, flanşă pentru hidroizolaţii, accesorii pentru 
hidroizolare, ajutaj pentru tăiere
 model  4965.10

CS [l/s] l H AS articol   

0,4–0,8 300–1200 95–150 1 686 277    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)
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ACCESORII
RIGOlE DE Duş  ADVANTIX, RIGOlE DE Duş   ADVANTIX  BASIC

 Advantix- Grătar
 Visign  ER1
 - inox 1.4301

model l versiune AS articol   

4960.30 750 mat 1 570 422    
4960.30 800 mat 1 570 439    
4960.30 900 mat 1 570 446    
4960.30 1000 mat 1 571 450    
4960.30 1200 mat 1 571 467    
4960.31 750 lucios 1 571 528    
4960.31 800 lucios 1 571 535    
4960.31 900 lucios 1 571 542    
4960.31 1000 lucios 1 571 559    
4960.31 1200 lucios 1 571 566    

 Advantix- Grătar
 Visign  ER2
 - inox 1.4301

model l versiune AS articol   

4960.40 750 mat 1 571 474    
4960.40 800 mat 1 571 481    
4960.40 900 mat 1 571 498    
4960.40 1000 mat 1 571 504    
4960.40 1200 mat 1 571 511    
4960.41 750 lucios 1 571 573    
4960.41 800 lucios 1 571 580    
4960.41 900 lucios 1 571 597    
4960.41 1000 lucios 1 571 603    
4960.41 1200 lucios 1 571 610    

 Advantix- Grătar
 Visign  ER3
 - inox 1.4301

model l versiune AS articol   

4971.10 750 mat 1 589 462    
4971.10 800 mat 1 589 479    
4971.10 900 mat 1 589 486    
4971.10 1000 mat 1 589 493    
4971.10 1200 mat 1 589 509    
4971.11 750 lucios 1 589 516    
4971.11 800 lucios 1 589 523    
4971.11 900 lucios 1 589 530    
4971.11 1000 lucios 1 589 547    
4971.11 1200 lucios 1 589 554    

 Advantix- Grătar
 Visign  ER4
 - pentru pentru inserarea plăcilor de gresie sau piatră naturală de orice înălţime
 - inox 1.4301

componente
Ramă 10  mm
 model  4971.20

l versiune AS articol   

750 mat 1 589 561    
800 mat 1 589 578    
900 mat 1 589 585    
1000 mat 1 589 592    
1200 mat 1 589 608    
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Rigole de duş Advantix  X1

X1

 Advantix- Grătar
 Visign  ER9
 - sticlă securizată

componente
Element din inox pătrat

model l versiune AS articol   

4971.80 750 sticlă/gri deschis 1 616 922    
4971.80 800 sticlă/gri deschis 1 616 939    
4971.80 900 sticlă/gri deschis 1 616 946    
4971.80 1000 sticlă/gri deschis 1 617 059    
4971.80 1200 sticlă/gri deschis 1 617 066    
4971.90 750 sticlă/neagră 1 617 073    
4971.90 800 sticlă/neagră 1 617 080    
4971.90 900 sticlă/neagră 1 617 097    
4971.90 1000 sticlă/neagră 1 617 103    
4971.90 1200 sticlă/neagră 1 617 110    

 Advantix- Sifon
( model  pentru renovări)
 - pentru conversia rigolelor de duş  Advantix la rigole cu înălţimea de 67  mm
 - potrivit pentru  Advantix- rigolă de duş  model  4960.80, 4960.81, 4964.10, 4964.80, 
  Advantix  Basic- rigolă de duş  model  4980.10,   Advantix  Basic- rigolă de duş  perete  model  4980.30

componente
Posibilitatea curăţirii ţevii de legătură, filtru-sită interior detaşabil
date tehnice 
înălţimea gărzii hidraulice 25  mm
notă
Capacitatea de scurgere se atinge la o acumulare de apă de 10  mm!
 model  4980.62

DN CS [l/s] AS articol   

40/50 0,45 1 687 717    

CS =  capacitate de scurgere (conform normei  EN  1253)

 Advantix- Set de picioare de ajustare
( model  pentru renovări)
 - pentru conversia rigolelor de duş  Advantix la rigole cu înălţimea de 67  mm, rigolele de duş 
 Advantix cu lungimi l până la 900  mm

 - se utilizează doar cu  Advantix- sifon  model  4980.62
 - potrivit pentru  Advantix- rigolă de duş articol 571 160, 571 177, 571 184, 618 001, 618 018, 
618 025, 619 053, 619 060, 619 077, 619 541, 619 756, 619 763

 model  4980.96

BS AS articol   

2 1 691 738    

BS =  bucăţi într-un set

 Advantix- Set de picioare de ajustare
( model  pentru renovări)
 - pentru conversia rigolelor de duş  Advantix la rigole cu înălţimea de 67  mm, rigolele de duş 
 Advantix cu lungimi l de la 1000  mm

 - se utilizează doar cu  Advantix- sifon  model  4980.62
 - potrivit pentru  Advantix- rigolă de duş articol 571 191, 571 207, 618 032, 618 049, 619 084, 
619 091, 619 770, 619 787

 model  4980.97

BS AS articol   

4 1 691 745    

BS =  bucăţi într-un set
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 Advantix- Set de picioare de 
ajustare
( model  pentru renovări)
 - potrivit pentru   Advantix  Basic- 
rigolă de duş  model  4980.10, 
4980.40,   Advantix  Basic- rigolă de 
duş  perete  model  4980.30, 
4980.50

 - se utilizează doar cu  Advantix- 
sifon  model  4980.62

 model  4980.94

BS AS articol   

2 1 691 714    

BS =  bucăţi într-un set

 Advantix- Adeziv pentru montaj
 - pentru rigolă de duş din inox, sifon 
colţar, scurgeri cu înălţime mică 
pentru băi cu folie de hidroizolaţie 
Schlüter-KERDI

 model  4938.22

conţinut [ml] AS articol   

290 15 571 788    

 Advantix- Folie de hidroizolaţie
 - pentru rigolă de duş 
  Advantix  Basic, rigolă de duş din 
inox

 model  4964.95

l B H AS articol   

5000 125 0,1 1 619 121    

B =  lăţime

 Advantix- Set prelungitor
 - pentru grătar pentru rigola de duş, 
înălţător  (15–25  mm), atunci când 
se utilizează piatră naturală

 model  4971.70

BS AS articol   

8 1 593 933    

BS =  bucăţi într-un set

 Advantix- Unealtă
 - pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90

AS articol   

 1 689 704    

ACCESORII
RIGOlE DE Duş   ADVANTIX  VARIO

  Advantix  Vario- Grătar-tijă
scurgere de perete
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- scurgere de perete  model  4967.10, 4968.10
 - inox 1.4301

componente
Accesorii pentru asamblare

model Visign l versiune AS articol   

4967.30 SR1 300–1200 mat 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    

  Advantix  Vario- Grătar-tijă
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- rigolă de duş  model  4965.10, 4966.10
 - inox 1.4301

componente
Accesorii pentru asamblare

model Visign l versiune AS articol   

4965.30 SR1 300–1200 mat 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    
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Rigole de duş Advantix  X1

X1

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - pentru piatră naturală până la 
30  mm

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- gră-
tar-tijă  model  4965.30, 4965.31, 
  Advantix  Vario- rigolă de duş 
 model  4965.10

 model  4965.80

BS AS articol   

2 1 686 321    

BS =  bucăţi într-un set

  Advantix  Vario- Set accesorii
scurgere de perete
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- grătar-tijă  scurgere de perete  model  4967.30, 4967.31, 4967.32, 
4967.33

 model  4967.86

l versiune AS articol   

300–1200 mat 1 736 606    
300–1200 lucios 1 736 613    
300–1200 negru 1 736 620    
300–1200 alb 1 736 637    

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- gră-
tar-tijă  model  4965.30, 4965.31, 
4965.32, 4965.33

 model  4965.86

versiune AS articol   

mat 1 686 383    
lucios 1 689 728    
negru 1 713 072    

alb 1 713 089    

  Advantix  Vario- Conector
 - pentru conectarea a două rigole 
de duş

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4965.10, 
4966.10

 - plastic de calitate superioară
componente
Distanţier, accesorii pentru 
asamblare
 model  4965.12

l B AS articol   

210 110 1 708 917    

B =  lăţime

  Advantix  Vario- Piesă de capăt
 - pentru prelungitor
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4965.10, 
4966.10

 - plastic de calitate superioară
componente
Picior de ajustare, distanţier, folie de 
hidroizolaţie, accesorii pentru 
asamblare
 model  4965.16

l B AS articol   

275 110 1 708 931    

B =  lăţime



442

  Advantix  Vario- Piesă de capăt
70  mm, ( model  pentru renovări)
 - pentru prelungitor
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4966.10

 - plastic de calitate superioară
componente
Picior de ajustare, distanţier, folie de 
hidroizolaţie, accesorii pentru 
asamblare
 model  4966.16

l B AS articol   

275 110 1 721 695    

B =  lăţime

  Advantix  Vario- Conector
90°
 - pentru conectarea a două rigole 
de duş

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4965.10, 
4966.10

 - plastic de calitate superioară
componente
Picior de ajustare, distanţier, folie de 
hidroizolaţie, accesorii pentru 
asamblare
 model  4965.14

l1 l2 B AS articol   

290 290 110 1 708 924    

B =  lăţime

  Advantix  Vario- Conector
90°
70  mm, ( model  pentru renovări)
 - pentru conectarea a două rigole 
de duş

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4966.10

 - plastic de calitate superioară
componente
Picior de ajustare, distanţier, folie de 
hidroizolaţie, accesorii pentru 
asamblare
 model  4966.14

l1 l2 B AS articol   

290 290 110 1 721 688    

B =  lăţime
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Rigole de duş Advantix  X1

X1

  Advantix  Vario- Set grătar-tijă
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- conector  90°  model  4965.14,   Advantix  Vario- piesă de capăt 
 model  4965.16

 - inox 1.4301
componente
Accesorii pentru asamblare

model Visign l versiune AS articol   

4965.60 SR1 200 mat 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    

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
conector  model  4965.12, 
  Advantix  Vario- conector  90° 
 model  4965.14,   Advantix  Vario- 
piesă de capăt  model  4965.16

 model  4965.50

versiune AS articol   

mat 1 711 795    
lucios 1 711 801    
negru 1 711 818    

alb 1 711 825    

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
conector  90°  model  4965.14

 model  4965.51

versiune AS articol   

mat 1 711 788    
lucios 1 711 757    
negru 1 711 771    

alb 1 711 764    

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - pentru piatră naturală până la 
30  mm

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- set 
accesorii  model  4965.50, 
  Advantix  Vario- set grătar-tijă 
 model  4965.60, 4965.61, 4965.62, 
4965.63

 model  4965.40

AS articol   

 1 711 894    

  Advantix  Vario- Set accesorii
 - pentru piatră naturală până la 
30  mm

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- set 
accesorii  model  4965.51

 model  4965.44

AS articol   

 1 711 900    

  Advantix  Vario- Filtru-sită interior
 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4965.10, 
4966.10

 model  4965.81

AS articol   

 1 686 338    

  Advantix  Vario- Ajutaj pentru 
curăţat
 - pentru ventuză de curăţare 
(pompă)

 - potrivit pentru   Advantix  Vario- 
rigolă de duş  model  4965.10, 
4966.10

 model  4965.91

AS articol   

 1 689 711    
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 Advantix- Unealtă
 - pentru îndepărtarea oricărui grătar 
 Advantix

 model  4965.90

AS articol   

 1 689 704    

Debavurator
 model  2043

AS articol   

 1 151 874    


