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DĚTSKÁ ČEKÁRNA

SLZN 23X
Nerezový koš, objem 26,5 l, 
povrch matný

SLUN 23M
Nerezová dětská pitná 
fontánka na podlahu 
s tlačnou pitnou armaturou

SLUN 62S
Nerezová pitná fontánka 
závěsná s tlačnou pitnou 
armaturou a armaturou 
pro napouštění sklenic

SLUN 62E
Nerezová pitná fontánka 
závěsná s automaticky 
ovládaným výtokem

ALTERNATIVY

SLZN 71E
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

SLZN 59E/SLZN 59EB
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, 
objem 5 l, povrch matný

SLDN 08E
Automatický dávkovač 
tekutého mýdla a gelové 
dezinfekce, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLZN 71 ESB
Automatický nerezový 
dávkovač tekuté 
i gelové dezinfekce a mýdla 
se stojanem, objem 0,85 l, 
povrch matný

ALTERNATIVY

SLUN 23E
Nerezová pitná fontánka 
na podlahu s automaticky 
ovládaným výtokem

SLUN 43
Nerezová pitná fontánka 
určená k montáži ke stěně, 
s tlačnou pitnou armaturou

SLUN 23
Nerezová pitná fontánka 
na podlahu s tlačnou 
pitnou armaturou

ALTERNATIVY

SLZN 80X
Nerezový čtvercový koš, objem 

20 l, povrch matný

SLZN 15X
Nerezový koš, objem 12 l, 

povrch matný

ALTERNATIVAALTERNATIVA

SLZN 57
Nerezový dvojitý háček, 

povrch lesklý

SLZD 01N
Nerezový dvojitý háček, 

povrch černý matný

SLZN 57X
Nerezový dvojitý háček, 

povrch matný

SLZD 02
Nerezový háček, 

povrch lesklý

ALTERNATIVY

SLZN 60
Nerezová odkapávací miska 
k SLZN 59E, SLZN 59ES

SLZN 61
Nerezová odkapávací miska
k SLZN 71E, SLZN 71ESB

SLZN 54
Přebalovací pult 
horizontální, plast



ORDINACE
Prostředí ordinace by mělo působit příjemným a 
uklidňujícím dojmem. Zárovjednoduchost údržby. 
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DĚTSKÁ ORDINACE

SLZN 71E
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

SLDN 06
Dávkovač tekuté a gelové 
dezinfekce a gelového mýdla, 
objem 1 l, materiál bílý plast ABS

SLDN 07
Dávkovač tekuté dezinfekce 
se sprejovým rozstřikem 
se speciální pumpou, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

ALTERNATIVY

SLZN 98B
Odpadkový koš 
kulatý, šedý, objem 32 l

SLZN 97A
Odpadkový koš kulatý, bílý, 
objem 21 l

SLZN 23
Nerezový koš, objem 26,5 l, 
povrch lesklý

ALTERNATIVY

SLUN 24X
Nerezové zápustné 
umyvadlo

SLUN 34
Nerezové zápustné 
kulaté umyvadlo

SLUN 63
Nerezové zápustné 
oválné umyvadlo

ALTERNATIVY

SLDN 03
Zásobník na skládané papírové 
ručníky, materiál bílý plast ABS

SLZN 20
Nerezový zásobník 
na papírové ručníky, 
povrch matný

SLZN 20X
Nerezový zásobník 
na papírové ručníky, 
povrch hladký, matný

SLZN 57X
Nerezový dvojitý 
háček, povrch matný

ALTERNATIVY

SLZN 71E
Automatický nerezový 
nástěnný dávkovač tekuté 
i gelové dezinfekce a mýdla,
objem 0,85 l, povrch matný

SLZN 39
Nerezový nástěnný dávkovač 
tekutého mýdla, objem 1,2 l, 
povrch matný

SLZN 73
Nerezový nástěnný dávkovač 
tekutého mýdla, objem 1 l, 
povrch matný

ALTERNATIVY

SLU 08LND
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie s elektronikou 
ALS s vysokým ramínkem

SLU 08LN
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLU 37
Automatická umyvadlová směšovací 
baterie s elektronikou ALS

ALTERNATIVY

SLZN 30
Nerezové antivandalové zrcadlo,

600x400 mm

SLZN 27
Nerezové antivandalové

zrcadlo, 500x400 mm

ALTERNATIVY

SLZN 27 Atyp
Možnost dodání zrcadel v atypických 
rozměrech dle požadavku zákazníka
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SLUN 62S
Nerezová pitná fontánka závěsná 
s tlačnou pitnou armaturou 
a armaturou pro napouštění sklenic

SLZN 23
Nerezový koš, 

objem 26,5 l, 
povrch lesklý

SLZN 49AA
Nerezový koš, objem 67 l, 
popis pouze plasty

SLZN 49AB
Nerezový koš, objem 67 l, 
popis pouze papír

SLZN 49AC
Nerezový koš, objem 67 l, 
popis pouze sklo

SLZN 49AD
Nerezový koš, objem 67 l, 
popis ostatní odpad

ČEKÁRNA KLINIKA

SLUN 43S
Nerezová pitná fontána určená 
k montáži ke stěně, s tlačnou 
pitnou armaturou a armaturou 
pro napouštění sklenic

SLUN 14E
Nerezová pitná fontánka 
závěsná s automaticky 
ovládaným výtokem

SLZN 60
Nerezová odkapávací 

miska k SLZN 59E, 
SLZN 59ES

SLZN 60
Nerezová odkápávací 
miska k SLZN 59E, 
SLZN 59ES

SLZN 59ES/SLZN 59ESB
Automatický nerezový 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce - včetně stojanu 
pro postavení ke stěně, 
objem 5 l, povrch matný

SLZN 71ESB
Automatický nerezový dávkovač 

tekuté i gelové dezinfekce 
a mýdla se stojanem, objem 0,85 l, 

povrch matný

SLZN 61
Nerezová odkapávací miska

 k SLZN 71E, SLZN 71ESB

SLZD 02N
Nerezový háček, 

povrch černý matný

SLZD 04N
Nerezový dvojitý 

háček, povrch černý 
matný

SLZD 01N
Nerezový dvojitý 

háček, povrch černý 
matný

ALTERNATIVY

SLZN 59E/SLZN 59EB
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce, objem 5 l, povrch matný

SLDN 08E
Automatický dávkovač tekutého 
mýdla a gelové dezinfekce, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLZN 71E
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

ALTERNATIVYALTERNATIVY
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SLZN 98A
Odpadkový koš kulatý, 
bílý, objem 32 l

SLZN 97A
Odpadkový koš kulatý, 
bílý, objem 21 l

SLU 63
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLU 08LN
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLU 54
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLU 76
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLUN 26
Nerezové umyvadlo 
s otvorem 
pro stojánkovou baterii 

SLUN 36A
Nerezové umyvadlo 
s otvorem 
pro stojánkovou baterii

ZUBNÍ ORDINACE

SLDN 03
Zásobník na skládané 

papírové ručníky, 
materiál bílý plast ABS

SLDN 02
Zásobník na papírové 

ručníky v rolích, 
materiál bílý plast ABS

SLZN 20
Nerezový zásobník 

na papírové ručníky, 
povrch matný

SLZN 15X
Nerezový koš, objem 12 l, 
povrch matný

SLUN 02
Nerezové umyvadlo 
se zadní stěnou s otvorem 
pro stojánkovou baterii

SLZN 35
Nerezový designový 

sifon

SLDN 05
Dávkovač pěnového mýdla, 

objem 1 l, materiál bílý plast ABS

SLZN 73
Nerezový nástěnný dávkovač 

tekutého mýdla, objem 1 l, 
povrch matný

ALTERNATIVA

SLDN 07
Dávkovač tekuté dezinfekce 
se sprejovým rozstřikem 
se speciální pumpou, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLDN 06
Dávkovač tekuté a gelové 
dezinfekce a gelového mýdla, 
objem 1 l, materiál bílý plast ABS

ALTERNATIVA

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY ALTERNATIVY ALTERNATIVY

SLZN 30
Nerezové antivandalové zrcadlo,

600x400 mm

SLZN 27
Nerezové antivandalové

zrcadlo, 500x400 mm

ALTERNATIVY

SLZN 27 Atyp
Možnost dodání zrcadel v atypických 
rozměrech dle požadavku zákazníka
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SLZD 01N
Nerezový dvojitý háček, 
povrch černý matný

SLZM 06
Nerezové sedátko 
závěsné sklopné

SLZN 30
Nerezové 
antivandalové 
zrcadlo, 
600 x 400 mm

PORODNÍ SÁL

SLZN 67
Nerezový háček, 
povrch lesklý

SLZD 33N
Nerezové madlo 
univerzální,  
délka 350 mm,
povrch černý matný

SLZD 33
Nerezové madlo 
univerzální, 
délka 350 mm,
povrch lesklý

SLA 28
Sprchová hlavice

SLA 39
Antivandalový 
sprchový výtok

SLS 32
Elektronické dotykové 
ovládání hlavové a ruční 
sprchy s elektronikou 
ALS a termostatickým 
směšovacím ventilem, 
barva skla černá

SLS 02PT
Piezo ovládání sprchy 
s termostatickým 
ventilem pro teplou 
a studenou vodu

SLZD 25N
Nerezová polička 
rohová, povrch 
černý matný

SLZD 25
Nerezová polička 
rohová, povrch 
lesklý

SLZD 26N
Nerezová polička 
rohová, povrch 
černý matný

SLZN 97A
Odpadkový koš 
kulatý, bílý, objem 21 l

SLZN 42
Drátěný koš, bílý, 
rozměr 540 x 340 x 260 mm

SLKN 03
Nerezový koupelnový 
žlábek do prostoru, 
délka 750 mm

SLDN 03
Zásobník na skládané 
papírové ručníky, 
materiál bílý plast ABS

SLDN 02
Zásobník na papírové 
ručníky v rolích, 
materiál bílý plast ABS

SLUN 01
Nerezové designové 
umyvadlo s otvorem 
pro stojánkovou baterii

SLUN 02
Nerezové umyvadlo 
se zadní stěnou s otvorem 
pro stojánkovou baterii

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

ALTERNATIVAALTERNATIVA

ALTERNATIVY

SLU 63
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS

SLU 08LN
Automatická umyvadlová 
směšovací baterie 
s elektronikou ALS 

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVY

SLZN 27
Nerezové 
antivandalové
zrcadlo, 
500x400 mm

SLZN 27 Atyp
Možnost dodání 
zrcadel 
v atypických 
rozměrech 
dle požadavku 
zákazníka

SLKN 03 Atyp
Možnost dodání žlábků 
v atypických rozměrech 
dle požadavku zákazníka

SLDN 08E
Automatický dávkovač tekutého 
mýdla a gelové dezinfekce, 
objem 1 l, materiál bílý plast ABS

SLZN 73
Nerezový nástěnný 
dávkovač tekutého mýdla, 
objem 1 l, povrch matný

ALTERNATIVA

SLDN 08ED
Automatický dávkovač 
tekuté dezinfekce, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLDN 07
Dávkovač tekuté dezinfekce 
se sprejovým rozstřikem 
se speciální pumpou, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

ALTERNATIVA
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SLZN 20X
Nerezový zásobník 
na papírové ručníky, 
povrch hladký, matný

SLZN 20
Nerezový zásobník 
na papírové ručníky, 
povrch matný

SLZN 23X
Nerezový koš, 
objem 26,5 l, povrch matný

SLZN 23
Nerezový koš, 
objem 26,5 l, povrch lesklý

SLUN 56
Nerezový mycí žlab lékařský, 
délka 2250 mm, 
materiál AISI 304

SLUN 10
Nerezový žlab hranatý 
neopláštěný, délka 1250 mm, 
materiál AISI 304

• Možnost dodání žlabů v atypických 
   délkách dle požadavku zákazníka

• Možnost dodání žlabů v AISI 316L

PŘEDOPERAČNÍ SÁL

SLU 25
Automatická nástěnná 
termostatická baterie 
s elektronikou ALS

SLU 04HT17
Automatická nástěnná 
termostatická baterie 
s elektronikou ALS

SLU 25S
Automatická nástěnná 
termostatická baterie 
s elektronikou ALS 
se spodním ramínkem

SLU 25B
Automatická nástěnná 
termostatická baterie 
s elektronikou ALS, 9 V

SLZN 71E
Automatický nerezový 
nástěnný dávkovač 
tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, 
objem 0,85 l, povrch matný

SLDN 06
Dávkovač tekuté 
a gelové dezinfekce 
a gelového mýdla, 
objem 1 l, materiál 
bílý plast ABS

SLDN 08E
Automatický dávkovač 
tekutého mýdla 
a gelové dezinfekce, 
objem 1 l, materiál bílý 
plast ABS

ALTERNATIVY

SLZN 72E
Automatický nerezový 
nástěnný dávkovač pěnového 
mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

SLZN 73
Nerezový nástěnný 
dávkovač tekutého 
mýdla, objem 1 l, 
povrch matný

SLDN 06
Dávkovač tekuté 
a gelové dezinfekce 
a gelového mýdla, 
objem 1 l, materiál bílý 
plast ABS

ALTERNATIVY

ALTERNATIVA ALTERNATIVY ALTERNATIVY

ALTERNATIVA

SLZN 30
Nerezové antivandalové zrcadlo,
600x400 mm

SLZN 27
Nerezové antivandalové
zrcadlo, 500x400 mm

ALTERNATIVY

SLZN 27 Atyp
Možnost dodání zrcadel v atypických 
rozměrech dle požadavku zákazníka
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SLZN 98B
Odpadkový koš 
kulatý, šedý, objem 32 l

SLUN 51ET
Nerezový žlab na nohou,
tři integrované elektroniky 
a termostatický ventil, délka 
1900 mm, materiál AISI 304

SLZN 12
Nerezový koš, objem 20 l, 
povrch lesklý

SLZN 41
Drátěný koš, 
rozměr 350 x 290 x 150 mm, 
povrch bílý

PŘEDOPERAČNÍ SÁL

SLZN 71E
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

SLDN 08E
Automatický dávkovač 
tekutého mýdla a gelové 
dezinfekce, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLZN 65
Nerezová police, 
délka 800 mm, 
matná

SLZN 65 Atyp
Možnost dodání poliček 
v atypických rozměrech 
dle požadavku zákazníka

SLUN 81ET
Nerezový závěsný žlab, tři integrované 
elektroniky a termostatický ventil, 
délka 1900 mm, materiál AISI 304

SLZN 73
Nerezový nástěnný 
dávkovač tekutého 
mýdla, objem 1 l, 
povrch matný

SLZN 72E
Automatický nerezový 
nástěnný dávkovač 
pěnového mýdla, 
objem 0,85 l, povrch matný

SLDN 08E
Automatický dávkovač 
tekutého mýdla a gelové 
dezinfekce, objem 1 l, 
materiál bílý plast ABS

SLZN 03
Nerezový zásobník 
na papírové ručníky, 
povrch lesklý

SLDN 03
Zásobník na skládané 
papírové ručníky, 
materiál bílý plast ABS

ALTERNATIVYALTERNATIVY

ALTERNATIVY

ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA

• Možnost dodání žlabů v atypických 
   délkách dle požadavku zákazníka

• Možnost dodání žlabů v AISI 316L

Detail elektroniky 
s nerezovým ramínkem
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SLO 02E
Automatický bezdotykový 
osoušeč rukou s nerezovým 
matným krytem

SLZN 19X
WC kartáč 
s nerezovým 
držákem, 
povrch matný

SLWN 11
Nerezové závěsné 
WC pro tělesně 
handicapované

SLZN 39
Nerezový nástěnný dávkovač 
tekutého mýdla, objem 1,2 l, 
povrch matný

SLZN 52
Sklopné nerezové 
zrcadlo, 400 x 600 mm

WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ
SLZN 37
Nerezový zásobník 
na toaletní papír, 
matný povrch

SLU 93D
Automatická umyvadlová 
nerezová baterie s elektronikou 
ALS pro teplou a studenou vodu, 
delší ramínko

SLU 02N
Automatická umyvadlová 
baterie s elektronikou ALS 
pro teplou a studenou vodu

SLU 02T
Automatická umyvadlová 
baterie s elektronikou ALS 
s termostatickým ventilem

SLZM 03D
Nerezové madlo pevné, 
délka 900 mm, povrch lesklý

SLW 03PA
Piezo splachovač WC na tlakovou 
vodu s druhým tlačítkem pro oddálené  
spláchnutí pro tělesně handicapované  
se speciálním antivandalovým krytem

SLW 04PA
Piezo splachovač WC s druhým  
tlačítkem pro oddálené spláchnutí 
pro  tělesně handicapované se speciálním  
antivandalovým krytem, včetně 
montážního rámu s nádržkou SLR 21

SLZM 03
Nerezové madlo pevné, 
délka 550 mm, 
povrch lesklý

SLZN 55
Nerezové antivandalové 
zrcadlo pro tělesně 
handicapované, 
900 x 400 mm

SLZN 06
Nerezový nástěnný 
dávkovač tekutého 
mýdla, objem 0,85 l, 
povrch lesklý

SLZN 01
Nerezový zásobník 
na toaletní papír, 
povrch lesklý

SLZM 03SX
Nerezové madlo 
sklopné, délka 550 mm, 
povrch matný

ALTERNATIVA

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY ALTERNATIVA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

SLZN 19
WC kartáč s 
nerezovým 
držákem, 
povrch lesklý

SLWN 16
Nerezové kombi WC 
pro tělesně handicapované, 
spodní přívod vody

SLZN 31C
WC sedátko 
černé

SLUN 47X
Nerezové umyvadlo 
pro tělesně 
handicapované, 
povrch matný

SLUN 47
Nerezové umyvadlo 
pro tělesně 
handicapované, 
povrch lesklý

SLUN 66
Nerezové závěsné 
umyvadlo 
pro tělesně postižené,
povrch matný

SLZN 46
Nerezový háček 
kulatý, povrch 
matný

ALTERNATIVA

SLZN 68
Nerezový háček, 
povrch lesklý

SLZM 02X
Nerezové madlo 
univerzální, pevné, 
délka 300 mm, 
povrch matný

SLZM 02
Nerezové madlo 
univerzální, pevné,  
délka 300 mm, 
povrch lesklý

ALTERNATIVA
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SLZN 21Z
Kombinace nerezového zásobníku 
na papírové ručníky 
a odpadkového koše, montáž 
pod omítku, povrch matný

SLZN 21
Kombinace nerezového zásobníku 
na papírové ručníky 
a odpadkového koše, montáž 
na stěnu, povrch matný

SLPN 07C
Nerezový pisoár 
se skrytým 
splachováním

SLZN 30
Nerezové 
antivandalové zrcadlo, 
600 x 400 mm

SLZN 27
Nerezové 
antivandalové zrcadlo, 
500 x 400 mm

SLZN 14
Dělící stěna 
k pisoárům 
- plast

SLU 92D
Automatická umyvadlová 
nerezová směšovací 
baterie s elektronikou ALS, 
delší ramínko

WC

SLPN 07E
Nerezový pisoár 
s integrovaným 
automatickým splachovačem

SLPN 09C
Nerezový pisoár 
se skrytým 
splachováním

SANITÁRNÍ KABINKY
- pro suché prostory (WC, převlékárny)
- pro vlhké prostory (sprchy)

SLUN 34
Nerezové zápustné 
kulaté umyvadlo

SLUN 45/SLUN 45X
Nerezové zápustné 
umyvadlo s přepadem
SLUN 45 - povrch lesklý
SLUN 45X - povrch matný

SLW 01P
Piezo splachovač WC

SLW 02PA
Piezo splachovač 
WC se speciálním 
antivandalovým krytem, 
včetně montážního rámu 
s nádržkou SLR 21

SLW 01NK
Automatický splachovač 
WC s elektronikou ALS 
na tlakovou vodu

ALTERNATIVA ALTERNATIVY

SLZN 62Z
Nerezový dávkovač 
mýdla do zdi, 
objem 1,4 l, 
povrch matný

ALTERNATIVA

ALTERNATIVY

SLWN 04
Nerezové 

závěsné WC

SLZN 24
Nerezový koš 
na hygienické 
potřeby 4,5 l, 

povrch matný

SLZN 19X
WC kartáč 

s nerezovým 
držákem, 

povrch matný

SLZN 53
Zásobník 

hygienických sáčků, 
povrch matný

SLWN 03
Nerezové WC 

na podlaze stojící 
k uchycení 

na stěnu

SLWN 15
Nerezové kombi 
WC se spodním 
přívodem vody

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY

ALTERNATIVY

SLZN 31C
WC sedátko 
černé

SLZN 37
Nerezový zásobník 
na toaletní papír, 
povrch matný

ALTERNATIVA

SLZN 37X
Nerezový zásobník 
na toaletní papír, 
povrch hladký, matný

SLZN 71E
Automatický nerezový nástěnný 
dávkovač tekuté i gelové 
dezinfekce a mýdla, objem 0,85 l, 
povrch matný

SLZN 91E
Automatický nerezový 
stojánkový dávkovač 
mýdla, objem 1 l

SLZN 27 Atyp
Možnost dodání 
zrcadel 
v atypických 
rozměrech 
dle požadavku 
zákazníka
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LEGIONELLA PROTECTION
PREVENCE PROTI BAKTERII LEGIONELLA
 Možnost aktivace hygienického proplachu dálkovým ovladačem
 Čas sepnutí hygienického proplachu od posledního použití výrobku je možné nastavit na 6, 8, 12, 24, 72, 168 hodin
 Doba trvání hygienického proplachu je nastavitelná od 5 sekund do 20 minut

NEREZOVÉ 
VÝLEVKY

NEREZOVÁ MADLA BATERIE, NEREZOVÁ UMYVADLA, ŽLABY

BEZPEČNOSTNÍ OČNÍ A TĚLNÍ SPRCHY SANITÁRNÍ KABINKY AUTOMATICKÉ SPLACHOVAČE PISOÁRŮ

Nový inteligentní systém vzdálené kontroly, který umožňuje správu jednotlivých sanitárních zařízení 
(umyvadlových baterií, sprch, splachovačů pisoárů a wc,...) připojených do systému

PCCLOUD

GATEWAY

WIFI/LAN

IQRF

MOBIL

AUTOMATICKÝ HYGIENICKÝ PROPLACH

INTELIGENTNÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU

OSTATNÍ NABÍZENÉ PRODUKTY


