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Przedstawiciel handlowy obszar 1:
tel.:  0048 697 60 26 78
Szef sprzedaży obszar 2:
tel.:  0048 607 33 46 81
Przedstawiciel handlowy obszar 3:
tel:  0048 669 28 55 51

Przedstawiciel handlowy obszar 4:
tel.: 0048 693 34 89 69
Przedstawiciel handlowy obszar 5:
tel.: 0048 669 47 00 06
Przedstawiciel handlowy obszar 6:
tel.: 0048 783 03 33 35

                Siedziba : WERIT Polska Sp z o. o. ul Zachodnia 2 B; 55-330 Błonie
Dział handlowy : tel. +48 71 336 25 95 fax +48 71 333 65 00 ; e-mail: werit@werit.pl

.
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Warunki gwarancji

Conditions Guarantee

Szanowni Państwo. 

	 W	pierwszej	kolejności	pragniemy	serdecznie	podziękować	za	zainteresowanie	produktami	Niemieckiej firmy 
WERIT Kunststoffwerke GmbH & Co.KG	jak	i	zaufanie,	którym	obdarzyli	Nas	Państwo	nabywając	nasz	produkt.	Niniejszym	
udzielamy	gwarancji	na	nasze	produkty	po	spełnieniu	poniżej	podanych	warunków.	
	 Jednocześnie	pragniemy	poinformować	iż	Nasze	produkty	posiadają	wszystkie	wymagane	aprobaty	techniczne	
wymagane	w	całej	Europie	jak	i	dopuszczenia	do	handlu	specjalistycznego.	

WARUNKI	GWARANCJI:
1.	WERIT	Polska	Sp.	z	o.o.	udziela	Państwu	wieloletniej	gwarancji	na	bezawaryjną	pracę	urządzeń	według	specyfikacji	
poniżej:

Reklamację można złożyć na stronie https://rma.werit.pl/

2.	Gwarancją	objęte	są	wady	produktu	powstałe	podczas	użytkowania	w	okresie	gwarancji	i	wynikają	z	przyczyn	tkwiących	
				w	produkcie.
3.	Gwarancją	nie	są	objęte	uszkodzenia	i	wady	produktu	powstałe	wskutek	nieprawidłowego	montażu	-	niezgodnego	z			
				instrukcją	załączoną	do	produktu,	używania	produktu	niezgodnie	z	jego	przeznaczeniem,	konserwacji	produktu	niezgodnie	
				z	zaleceniami	producenta,	samodzielnych	ingerencji	w	produkt,	jak	również	powstałe	wskutek	zanieczyszczenia	i	jakości		
				wody	lub	przewodów	sieci	wodociągowej.
4.	Gwarant	zobowiązuje	się	rozpoznać	każde	zgłoszenie	reklamacyjne,	w	terminie	14	dni	od	dnia	zgłoszenia	reklamacji	przez			
				Kupującego,	przy	czym	za	dzień	zgłoszenia	reklamacji	przyjmuje	się	dzień	jej	doręczenia	Gwarantowi.
5.	Kupujący	powinien	umożliwić	Gwarantowi	dokonanie	oględzin	produktu	w	terminie	7	dni	od	dnia	zgłoszenia	reklamacji			
				przez	Kupującego	-	jeżeli	produkt	ten	został	zainstalowany	na	stałe.
6.	Uprawnienia	z	tytułu	gwarancji	przysługują	w	momencie	przedłożenia	faktury	lub	innego	dowodu	zakupu.
7.	Gwarancja	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	ani	nie	zawiesza	uprawnień	Kupującego	wynikających	z	niezgodności	towaru	
				z	umową	sprzedaży.
8.	Gwarancja	obowiązuje	na	terenie	Rzeczpospolitej	Polskiej.

AUTORYZOWANY	SERWIS	PRODUKTÓW	JOMO	
	 W	celu	zapewnienia	Państwu	pełnego	bezpieczeństwa	jak	i	radości	z	użytkowania	produktów	spółki	WERIT	Polska	
Sp.	z	o.o.	informujemy	iż	posiadamy	autoryzowane	punkty	serwisowe	w	całej	Polsce.	W	przypadku	konieczności	kontaktu	z	
autoryzowanym	serwisem	WERIT	Polska	prosimy	o	kontakt	z	biurem	pod	numerem	telefonu	+48	(O)	71	336	25	95.
	 Szczegółowe	informacje	techniczne	jak	i	bezpłatne	doradztwo	techniczne	uzyskają	Państwo	kontaktując	się	z	nami:	

WERIT Polska Sp z o. o. ul Zachodnia 2B; 55-330 Błonie 
Tel. + 48 71 336 25 95, fax. + 48 71 333 65 00, e-mail: serwis@werit.pl

Nazwa produktu         Okres gwarancji

JOMOTech	-	zabudowa	lekka			 	  
JOMOTech	-	zabudowa	ciężka	 

JOMOTech	-	płyty	przyciskowe	elektroniczne	i	czujniki	

JOMOTech	-	płyty	przyciskowe	 

JOMORIT	-	spłuczki	natynkowe	

Pozostałe	wyroby	w	tym	uszczelki/zawory/ceramika/deski	sedesowe	do	wszystkich	zawartych	

elementów	w	cenniku

10	lat	
10	lat	

2	lata	

2	lata	

2	lata

2	lata
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JOMO - Spłuczki z oszczędzającym wodę 

przyciskiem Stop, są wyróżnione ekologicz-

nym znakiem „Niebieskiego Anioła" 

 

INTERSEROH-Recykling

 

Oznakowanie - CE

 

 

 

Certyfikowany System Zarządzania Jakością 

ISO 9001  

 

 

 

JOMO cisterns with water-saving flush 

plate have the environmental mark 

"Blue Angel"

 

INTERSEROH-Recycling

 

 

 

 

CE-Identification

 

 

 

TÜV-Certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERiT Sanitär Kunststofftechnik 
GmbH & Co. KG

Industriepark Nord
Postfach 1155

53567 Buchholz

11

DOP-14055

W-NIXE-01

Personal hygiene

EN 14055-CL1-9/6-NL1-VR1

 
JOMO - Informacje ogólne
JOMO General
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Seria JOMOTech - 
Zoptymalizowane do 
ostatniego szczegółu.  

Nowa seria JOMOTech poprzez zastosowa-
nie nowej wysokości 1120 mm pozwala na 
nowoczesne rozwiązania w designerskich 
łazienkach. JOMOTech wystepuje jako grupa 
produktów do zabudowy suchej wraz 
z kompletnymi systemem montażu. 
Innowacyjne rozwiązania pozwalają na łatwy 
i niezawodny montaż systemów WC, 
pisuarów i umywalek. Dopasowana do 
potrzeb Naszych Klientów paleta produktów 
obejmuje obok dobrze sprawdzonych w 
praktyce elementów standardowych także 
wiele nowości. Należą do nich stelaże WC dla 
dzieci, stelaże do pisuarów z ukrytym 
czujnikiem lub specjalistyczne systemy 
sanitarne. 

Nowa seria JOMOTech przeznaczona jest do 
obiektów nowych, jak i modernizowanych w 
szerokiej grupie zastosowań. 

The JOMOTech Series –  
Optimised down to the  
very last detail 

The new JOMOTech series is optimised to suit 
the latest bathroom designs, with a height of 
1120 mm. All elements are pre-assembled 
and self-supporting. Sanitaryware such as 
toilets, washstands, urinals or modern hygi-
ene WCs can be simply installed and reliably 
supported.  

In addition to tried and trusted standard 
elements, the wide range of products also 
includes a variety of new elements. These 
include elements for children’s WCs, urinal 
elements with hidden sensors and stool 
discharge bowls for hospitals.  

The new range is suitable for use in new 
buildings, extensions, renovations and refur-
bishments.

 
JOMOTech - stelaże samodzielne standard

JOMOTech Standard Individual Units
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Tender text: 
174-91100000-00
 
JOMOTech individual element for wall WC, 
with concealed cistern SLK plus, 
Dual flush with front actuation plate,  
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLK plus with dual flush or 
start/stop function (25 years spare part availabi-
lity), condensation water insulated, front actuati-
on, pre-mounted with dual flush, wall duct with 
WERIT ball shut-off valve, powder coated frame 
construction with floor attachments, frame 
width 500 mm, 200 mm vertically adjustable 
for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC 
bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set 
DN 90/110,  WC-connection-set DN 90 for wall-
hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting 
clearance180 mm or 230 mm, incl. complete 
assembly and fastening material, without wall 
holder, without flush plate.
TÜV prooft 

 
 
Factory:	 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
Item	no.:	 174-91100000-00
Discount	group:	10 
 
Gross	price:	 144,00 €

55

230

Artykuł Nr.:  
174-91100000-00 
 
JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość
montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus
ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z
mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy
montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i
230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw
redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110,
wraz z kompletem montażowym i mocującym
bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent:   WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-91100000-00
Grupa rabatowa: 10
 
Cena detaliczna netto: 612,00 PLN 
 

55

230

Artykuł Nr.:  
174-91102000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem 
dwudzielnym 3/6 L i odsysaniem zapachów. 
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus
ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L lub funkcją
START/STOP z przyłączem do odsysania
zapachów, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2” z
mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy
montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i
230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90,zestaw
redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110,
wraz z kompletem montażowym i mocującym;
bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent:     WERIT
Typ:    Stelaż samodzielny JOMOTech  
Artykuł Nr:           174-91102000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 721,00 PLN

 

Tender text: 
174-91102000-00 

JOMOTech individual element for wall WC  
with concealed cistern SLK plus for smell 
extraction, dual flush with front actuation,  
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLK-plus with dual flush or 
start/stop function, (25 years spare part avai-
lability) condensation water insulated, front 
actuation, pre-mounted with dual flush, wall 
duct with WERIT ball shut-off valve, with gland 
DN 50 for smell extraction in the flush bracket, 
powder coated frame construction with floor 
attachments, frame width 500 mm, 200 mm 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 
295 mm long, PP adapter set DN 90/110,  
WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, 
Ceramic mounting M12, mounting clearance 
180 mm orr 230 mm, incl. complete assembly 
and fastening material, without wall holder, 
without flush plate, TÜV prooft 
           
 

Factory:		 									WERIT
Type:	 									JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 									174-91102000-00 
Discount	group:	10

Gross	price:	 						  171, 00 €

 

 
WC-stelaż z serii SLK plus

 
WC-stelaż z serii SLK plus

 
JOMOTech - stelaże samodzielne standard 
JOMOTech Standard Individual Units

Nr art./ Item	No. GR PLN/€
174-91100100-00 jak Art.Nr. 174-91100000-00, ale z kolanem odpływowym DN 
90/110 / however, with PE wall WC bracket DN 90/110

10 611,00/144,00
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WC-stelaż 450 mm

 
WC- stelaż dla dzieci

 
JOMOTech - stelaże samodzielne standard 

 JOMOTech Standard Individual Units

Artykuł Nr.:  
174-91101500-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. 
Wysokość montażowa 1120 mm. 
Szerokość 450 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji
drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z
przeznaczeniem do montażu w ściankach
instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2” z mocowaniem,
rama lakierowana proszkowo z uchwytem
podłogowym, szerokość ramy 450 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa/, rozstawy
montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i
230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw
redukcyjny do kolana odpływowego DN
90/110, wraz z kompletem montażowym
mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty
przyciskowej.

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-91101500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 630,00 PLN 

 

Tender text: 
174-91102100-00 
 
JOMOTech Einzelelement or children’s floor-
standing WC, with concealed cistern SLK plus 
for smell extraction, dual flush with front 
actuation, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLK-plus with dual flush or 
start/stop function, (25 years spare part avai-
lability) condensation water insulated, front 
actuation, pre-mounted with dual flush,wall 
duct with WERIT ball shut-off valve,with gland 
DN 50 for smell extraction in the flush bracket, 
powder coated frame construction with floor 
attachments, frame width 500 mm, 200 mm 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB for floor-standing WC ,incl. complete 
assembly and fastening material, without wall 
holder, without flush plate, Waste water pipe 
clip provided by customer, TÜV prooft 
 
 
 
 
Factory:	 									WERIT
Type:	 JOMOTech individual	elementt
Item	no.:	 174-91102100-00
Discount	group:	10 

Gross	price:	 140,00 € 

Artykuł Nr.:  
174-91102100-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość
montażowa 1120 mm z przeznaczeniem do
ceramiki dla dzieci.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji
drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z
przeznaczeniem do montażu w ściankach
instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2” z mocowaniem,
rama lakierowana proszkowo z uchwytem
podłogowym, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa wraz z
kompletem montażowym i mocującym; bez
uchwytów ściennych i płyty przyciskowej. 

Producent:   WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-91102100-00
Grupa rabatowa: 10 
 
Cena detaliczna netto: 589,00 PLN  
 
 

Tender text: 
174-91101500-00 

JOMOTech individual element for wall WC, 
with concealed cistern SLK plus, 
Dual flush with front actuation plate,  
height 1120 mm,  
width 450 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLK-plus with dual flush or 
start/stop function, (25 years spare part avai-
lability) condensation water insulated, front 
actuation, pre-mounted with dual flush, wall 
duct with WERIT ball shut-off valve, with gland 
DN 50 for smell extraction in the flush bracket, 
powder coated frame construction with floor 
attachments, frame width 500 mm, 200 mm 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 
295 mm long, PP adapter set DN 90/110,  
WC-connection-set DN 90 for wall-hanging 
WC, Ceramic mounting M12, mounting 
clearance180 mm oder 230 mm, incl. complete 
assembly and fastening material, without wall 
holder, without flush plate, TÜV prooft 
  
   

     
Factory:		 								WERIT
Type:	 								JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 								174-91101500-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 					   150,00 €

55

230

165

55
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard 
JOMOTech Standard Individual Units

 
Hygienic-WC

Artykuł	Nr.:  
174-91180000-00
 
JOMOTech Hygienic, stelaż samodzielny do
naściennych muszli WC Vitra z funkcją
przyłączenia bidetu wraz ze spłuczką podtynkową
SLK Plus, spłukiwanie
dwudzielne, uruchamianie od przodu,
wysokość montażowa 1120 mm. 
 
Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji
drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z
przeznaczeniem do montażu w ściankach
instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2” z mocowaniem,
rama lakierowana proszkowo z uchwytem
podłogowym, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, wraz z
kompletem montażowym i mocującym; bez
uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech stelaż Hygienic     
Artykuł Nr:    174-91180000-00
Grupa rabatowa: 15 

Cena detaliczna netto: 1122, 00 PLN
 

Uwaga: zaleca się używanie wyłącznie WC
ceramicznych VitrA. Jeśli używane są inne
ceramiki , nie ponosimy odpowiedzialności za
ich funkcjonalność.

Tender text:  
174-91180000-00
 
JOMOTech Hygiene-asemply special vari-
ants element for VitrA wall WC Comfort, 
with concealed cistern SLK plus, with pipe 
interrupter,Dual flush with front actuation 
plate, height 1120 mm
 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls 
and UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLK-plus with dual flush or 
start/stop function, (25 years spare part availabi-
lity) condensation water insulated, front actuati-
on, pre-mounted with dual flush, wall duct with 
WERIT ball shut-off valve, powder coated frame 
construction with floor attachments, frame 
width 500 mm, 20-200 mm veritically adjustable 
for floor construction RFB-FFB, with PE wall 
WC bracket DN 100, PE adapter set DN 90 for 
wall-hanging WC, incl. complete assembly and 
fastening material, without wall holder, without 
flush plate. With integrated pipe and angle valve 
for toilet water connection 1/2“, TÜV prooft

 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	element  
Item	no.:		 174-91180000-00
Discount	group:	15

Gross	price:	 267,00 € 
 

Note: We recommend using only the VitrA 
ceramic WCs. If third-party ceramic compon-
ents are used, we accept no liability for their 
function and flushing capacity. 

Artykuł	Nr.:  
174-70000900-00 

JOMOTech Hygienic - element montażowy do
przyłączenia armatury.

Producent:    WERIT  
Typ:   JOMOTech wyposażenie  
  dodatkowe
Artykuł Nr:    174-70000900-00
Grupa rabatowa: 15 

Cena detaliczna netto: 86,00 PLN 

Tender text:  
174-70000900-00 

Mounting plate of the Hygiene WC-Element  
for all standard flush valves.

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	element 
	 accessories
Item	no.:		 174-70000900-00
Discount	group:	15 

Gross	price:	 20,00 €

Wskazówka: Dodatkowe akcesoria do WC 
Higienic dostępne na str. 35 

Note: Further accessories for hygiene WC ele-
ment from page 35
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WC-stelaż z serii SLS

230

Tender text: 
174-91300000-00
 
JOMOTech individual element for wall WC,  
with concealed cistern SLS, Dual flush with 
front actuation or with flushing from above,  
height 820 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concelead cistern SLS with dual flush or start/
stop function (25 years spare part availability), 
condensation water insulated, with front actua-
tion or flushing from above, pre-mounted with 
dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off 
valve, powder coated frame construction with 
floor attachments, frame width 500 mm, 200 
mm vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 
295 mm long, PP adapter set DN 90/110,  
WC-connection-set DN 90 for wall-hanging 
WC,Ceramic mounting M12, mounting clearan-
ce180 mm or 230 mm, 
incl. complete assembly and fastening material, 
without wall holder, without flush plate, TÜV 
prooft

 
 
Factory:	 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
Item	no.:	 174-91300000-00
Discount	group:	10 

Gross	price:	 172,00 € 

Artykuł	Nr.:  
174-91300000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką 
podtynkową SLS za spłukiwaniem dwudzielnym 
3/6 L. Wysokość  820 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: spłuczka podtynkowa SLS ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu i od góry, przyłącze wody
1/2” z mocowaniem, rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość
ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200 mm/podłoga surowa - podłoga gotowa,
rozstawy montażowe gwintowane w zakresie
180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, 
zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 
90/110, wraz z kompletem montażowym i
mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty
przyciskowej. 

Producent:   WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech  
Artykuł Nr:   174-91300000-00
Grupa rabatowa: 10 
 
Cena detaliczna netto: 721,00 PLN  
 
 
 

 
JOMOTech - stelaże samodzielne standard 

 JOMOTech Standard Individual Units

 
WC-stelaż z serii SLS
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Artykuł	Nr.:   
174-91200000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLS ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6 L. Wysokość montażowa 980
mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: spłuczka podtynkowa SLS ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu i od góry, przyłącze wody
1/2” z mocowaniem, rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość
ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200 mm/podłoga surowa - podłoga gotowa,
rozstawy montażowe gwintowane w zakresie
180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90,
zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN
90/110, wraz z kompletem montażowym i
mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty
przyciskowej.

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-91200000-00
Grupa rabatowa: 10 

Cena detaliczna netto: 762,00 PLN 

 

Tender text: 
174-91200000-00 

JOMOTech individual element for wall WC, 
with concealed cistern SLS, Dual flush with 
front actuation or with flushing from above, 
height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
concealed cistern SLS with dual flush or start/
stop function (25 years spare part availability), 
condensation water insulated, front actuation, 
pre-mounted with dual flush, wall duct with 
WERIT ball shut-off valve, powder coated frame 
construction with floor attachments, frame 
width 500 mm, 200 mm vertically adjustable 
for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC 
bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter 
set DN 90/110,  WC-connection-set DN 90 
for wall-hanging WC,Ceramic mounting M12, 
mounting clearance180 mm or 230 mm, 
 incl. complete assembly and fastening materi-
al, without wall holder, without flush plate, 
TÜV prooft

 
 
Factory:		 								WERIT
Type:	 									JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 									174-91200000-00
Discount	group:		10 

Gross	price:	 								181,00 €

Wskazówka:  płyty przyciskowe od strony 82-83 				Note:	Flush	plate	on	page	82-83

Wskazówka:  płyty przyciskowe od strony 82-83 				Note:	Flush	plate	on	page	82-83
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard 
JOMOTech Standard Individual Units

Artykuł Nr.: 

174-92100000-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki
z armaturą jednootworową.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z :rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, płyta do mocowania
zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, bez
przyłączy armatury, z kolanem odpływowym
DN 50/40 - 80*180, uszczelką redukcyjną 32
mm do wszystkich modeli umywalek, 
bez uchwytów montażowyc.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech  
Artykuł Nr:    174-92100000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 303,00 PLN 

 

Tender text: 
174-92100000-00
 
JOMOTech individual element for washbasin, 
for single hole fitting to support wall panels/
outlets,  
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction RFB-
FFB, all beams can be moved ,sound-proofed 
frame connections ½“, complete assembly 
and fastening material, longer outlet bend DN 
50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, 
with rubber sleeve 32 mm,for all standard 
washbasins without wall bracket, TÜV prooft 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 174-92100000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 72,00 €

 

    

* 
W

ym
ia

r r
eg

ul
ow

an
y

55

*
*

90

*

10
00

*

 
Umywalka-stelaż



 

15

    

* 
W

ym
ia

r r
eg

ul
ow

an
y

55

*

*

*

20
0

100* 90

 
Umywalka-stelaż

 
JOMOTech - stelaże samodzielne standard 

JOMOTech Standard Individual Units

Artykuł Nr.:  
174-92200200-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do
umywalki z armaturą natynkową.
Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta
do mocowania armatury ściennej,
szerokość ramy 500 mm, regulacja
wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga
surowa - podłoga gotowa/, bez przyłączy
armatury, z kolanem odpływowym DN
50/40, uszczelką redukcyjną 32 mm do
wszystkich modeli umywalek, bez
uchwytów montażowych. 
 
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-92200200-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 335,00 PLN 
 

 

 
 

Tender text: 
174-92200200-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for UP wall armature,  
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid 
or lightweight construction wall, as in-wall instal-
lation for light construction or wood walls, and in 
UW-profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor faste-
nings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically 
adjustable for floor construction RFB-FFB, all beams 
can be moved, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 
180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 
32 mm, with waterproof bonded veneer panel to 
support armature connections, for all commercial 
wash basins, without wall holder,  
TÜV prooft
 
 
 
 

Factory:		 		WERIT
Type:	 		JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 		174-92200200-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 																																		80,00 €

 
 

 

 
Umywalka-stelaż

Artykuł Nr.: 

174-92200000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do
umywalki z armaturą natynkową.
Wysokość montażowa 1120 mm 

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta
do mocowania armatury ściennej,
szerokość ramy 500 mm, regulacja
wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga
surowa - podłoga gotowa, bez przyłączy
armatury, z kolanem odpływowym DN
50/40, uszczelką redukcyjną 32 mm do
wszystkich modeli umywalek, bez
uchwytów montażowych. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-92200000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 335,00 PLN 
 
 

 

 

 

Tender text: 
174-92200000-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for AP wall armature to support wall panels/out-
lets, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction RFB-
FFB, all beams can be moved, longer outlet 
bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated 
pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with 
waterproof bonded veneer panel to support 
armature connections, for all commercial wash 
basins, without wall holder, TÜV prooft

 
 

Factory:		 		WERIT
Type:	 		JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 		174-92200000-00
Discount	group:	10 

Gross	price:	 80,00 €
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard
JOMOTech Standard Individual Units

Tender text: 
174-92100200-00 

JOMOTech individual element for wasch basin, 
for single hole fitting, to support wall panels/out-
lets, height 1120 mm 

self-supporting as front wall installation for the solid 
or lightweight construction wall, as in-wall instal-
lation for light construction or wood walls, and in 
UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, verti-
cally adjustable for floor construction RFB-FFB,   all 
beams can be moved, longer outlet bend DN 50/40; 
80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber 
sleeve 32 mm, with waterproof bonded veneer 
panels 35 mm to support armature connections, 
for all commercial wash basins, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 
 
 
 
 
 

Factory:		 		WERIT
Type:	 		JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 		174-92100200-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 		68,00 €

 
 

 

Artykuł Nr.: :  
174-92100200-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do
zlewozmywaka z armaturą jednootworową.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, płyta do mocowania
zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, bez
przyłączy armatury, z kolanem odpływowym
DN 50/40 - 80*180, uszczelką redukcyjną 32
mm, bez uchwytów montażowych. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-92100200-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 285,00 PLN
 
 

 

 
Umywalka-stelaż

 
Umywalka-stelaż
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Tender text: 
174-92100300-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for single hole fitting, to support wall panels/
outlets, 
height 850 - 980 mm

self-supporting as front wall installation for the solid 
or lightweight construction wall, as in-wall instal-
lation for light construction or wood walls, and in 
UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor faste-
nings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically 
adjustable for floor construction RFB-FFB, longer 
outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated 
pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with water-
proof bonded veneer panel to support armature 
connections, for all commercial wash basins, without 
wall holder, TÜV prooft   
 
 

Factory:		 	WERIT
Type:	 	JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 	174-92100300-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 		69,00 €

 
 

 

Artykuł Nr.: :  
174-92100300-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do
zlewozmywaka z armaturą jednootworową.
Wysokość 850 - 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z :rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, płyta do mocowania
zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, bez
przyłączy armatury, z kolanem odpływowym
DN 50/40 - 80*180, uszczelką redukcyjną 32
mm, bez uchwytów montażowych.
 

Producent:     WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-92100300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 288,00 PLN
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard

 JOMOTech Standard Individual Units
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Pisuar-element 

Artykuł Nr.: 
174-93000000-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do systemu
pisuaru, ze sterowaniem systemów JOMO
EXCLUSIVE serii URM i URL. 
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, regulowana
wysokość przyłączy montażowych, w komplecie
z izolowanym systemem podtynkowym i
przyłączem doprowadzającym wodę, z kolanem
odpływowym DN 50, bez uchwytów
montażowych.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 722,00 PLN 

 

Tender text: 
174-93000000-00
 
JOMOTech individual element for urinal, 
for installation JOMO pressure flushes 
EXCLUSIVE, with basic body set, for infrared 
and manual operation 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastening, frame width 500 mm, 200 mm 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, all trusses are adjustable,with pre-
mounted plastic basic case, for JOMO infrared 
and manual operation, with pre-locking, flush 
stopper,cover, pre-installed non-detachable 
connection between installation kit  and feed 
incl. urinal connectors including casing, without 
finished structure, without suction rinser, with 
outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe 
clamp, with sound-proofed urinal inlet connec-
tors 1/2" , for all commercial outlet and urinal 
basin with covered outlet, including complete 
mounting and fastening material,without wall 
holder, TÜV prooft

 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element  
Item	no.:		 74-93000000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 173,00 €

 

 
Pisuar-element

Artykuł Nr.: 

174-93000100-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru ze
sterowaniem systemów JOMOTronic.
Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: rama lakierowana proszkowo
z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa/, regulowana
wysokość przyłączy montażowych, w komplecie
z izolowanym systemem podtynkowym i
przyłączem doprowadzającym wodę, z kolanem
odpływowym DN 50, bez uchwytów
montażowych. 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 722,00 PLN

 

Tender text: 
174-93000100-00
 
JOMOTech individual element for urinal, 
for installation JOMOTronic urinal automatic 
flush with concealed sensor,  
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastening, frame width 500 mm, 200 mm verti-
cally adjustable for floor construction RFB-FFB, 
all trusses are adjustable,with pre-mounted 
plastic basic case, for JOMOTronic urinal auto-
matic flush with concealed sonsor, with pre-
locking, flush stopper,cover, pre-installed non-
detachable connection between installation 
kit  and feed incl. urinal connectors including 
casing, without finished structure, without suc-
tion rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-
proofed pipe clamp, with sound-proofed urinal 
inlet connectors 1/2", for all commercial outlet 
and urinal basin with covered outlet, including 
complete mounting and fastening material, 
without wall holder, TÜV prooft 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element  
Item	no.:		 74-93000100-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 173,00 €
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard 
 JOMOTech Standard Individual Units
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Pisuar-stelaż

 
Pisuar-stelaż

Artykuł Nr.: 

174-93000200-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru
bez systemu podtynkowego.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa,
regulowana wysokość przyłączy montażowych,
z kolanem odpływowym DN 50, bez
uchwytów montażowych. 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000200-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 355,00 PLN

 

Tender text: 
174-93000200-00 

JOMOTech individual element for urinal, 
for installation of UP urinal rinsers, 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of:  
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, with vertically adjustable connection 
traverse, sound-proofed urinal inlet connectors 
½“, complete assembly and fastening material, 
outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe 
clamp, for commercial wash basins without 
pre-produced set, without wall holder, TÜV 
prooft

 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 174-93000200-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 85,00 €

 

Artykuł Nr.: 

174-93000300-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru
z dopływem od góry bez systemu
podtynkowego.
Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych
JOMO składający się z: rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm/podłoga surowa - podłoga gotowa,
regulowana wysokość przyłączy montażowych,
z kolanem odpływowym DN 50, bez
uchwytów montażowych. 

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 294,00 PLN 
 

 

Tender text: 
174-93000300-00 

JOMOTech individual element for urinal, 
for the installation of AP urinal rinsers, 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, 
all trusses are adjustable with vertically 
adjustable connectors, sound-proofed urinal 
inlet connectors ½“, complete assembly and 
fastening material, outlet bend DN 50 with 
sound-proofed pipe clamp, for commercial 
wash basins, without suction rinser, without 
wall holder,
TÜV prooft
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 174-93000300-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 	70,00 €
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard

JOMOTech Standard Individual Units

Artykuł Nr.: :  
174-93000500-00

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu
pisuarów z systemem bezwodnym.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z : rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm,regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm /podłoga surowa - podłoga gotowa,
regulowana wysokość przyłączy montażowych,
z kolanem odpływowym
DN 50, bez uchwytów montażowych.

 
 

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 295,00 PLN 
  

 

Tender text: 
174-93000500-00

JOMOTech individual element for urinal, 
for the installation of water-free urinals, 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, 
all trusses are adjustable with vertically 
adjustable connectors, sound-proofed frame 
connections ½“, complete assembly and faste-
ning material, outlet bend DN 50 with sound-
proofed pipe clamp, for commercial water-free 
urinals, without suction rinser, without wall 
holder, TÜV prooft
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
Item	no.:		 174-93000500-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 71,00 €
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Pisuar-stelaż

 
Pisuar-stelaż

Tender text: 
174-93000600-00

JOMOTech individual element for urinal, 
for installation JOMO pressure flushes 
EXCLUSIVE, with installation kit,  
top operation, height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, 
all trusses are adjustable with vertically adju-
stable connectors, sound-proofed urinal inlet 
connectors ½“, complete assembly and faste-
ning material, with installation kit, for JOMO 
manual operation, with pre-locking, flush stop-
per, cover including casing, without finished 
structure, without suction rinser, with outlet 
bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, 
with sound-proofed armature connections DN 
15, pre-installed non-detachable connection 
between installation kit and feed incl. urinal 
connectors, for commercial urinal basins, wit-
hout wall holder, TÜV prooft
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
Item	no.:		 174-93000600-00
Discount	group:	10

Gross	price:	  171,00 € * 
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Artykuł Nr.: 

174-93000600-00

JOMOTech stelaż samodzielny do systemu
pisuaru, ze sterowaniem systemów JOMO
EXCLUSIVE serii URM i URI. Montaż
armatury od góry. Wysokość montażowa
980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy
500 mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200 mm/podłoga surowa - podłoga
gotowa, regulowana wysokość przyłączy
montażowych, w komplecie z izolowanym
systemem podtynkowym i przyłączem
doprowadzającym wodę, z kolanem
odpływowym DN 50, bez uchwytów
montażowych. 

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-93000600-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 715,00 PLN
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JOMOTech - stelaże samodzielne standard  
 JOMOTech Standard Individual Units

Tender text: 
174-94000297-00
 
JOMOTech individual element for wall bidet, 
for single hole fitting, to support wall panels/
outlets, construction depth 135 mm,
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm,
 vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, sound-proofed frame connections 
½“, complete assembly and fastening material, 
longer outlet bend DN 50/40; 80x180 mm with 
insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, 
mounting clearance 180 mm oder 230 mm, 
for commercial wall bidet, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element  
	 standard
Item	no.:		 174-94000297-00
Discount	group:		10

Gross	price:	 86,00 €
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Artykuł Nr.: 

174-94000297-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do bidetu. 
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200mm/podłoga surowa - podłoga
gotowa, rozstawy montażowe gwintowane
w zakresie 180 mm i 230 mm, z kolanem
odpływowym DN 50/40 - 80*180, uszczelką
redukcyjną 32 mm, z przyłączem armatury,
bez uchwytów montażowych.

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-94000297-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 353,00 PLN

 
Bidet-stelaż

Tender text: 
174-94200100-00
 
JOMOTech individual element for wall bidet, 
for single hole fitting, to accommodate shear 
walls, construction depth 135 mm, 
height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm,
 vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, sound-proofed frame connections 
½“, complete assembly and fastening material, 
longer outlet bend DN 50/40; 80x180 mm with 
insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, 
mounting clearance 180 mm oder 230 mm, 
for commercial wall bidet, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element		
	 Standard
Item	no.:		 174-94200100-00
Discount	group:		10

Gross	price:	 103,00 €
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Artykuł Nr.: 

174-94200100-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do bidetu
wysokość 820 

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200mm /podłoga surowa - podłoga
gotowa, rozstawy montażowe gwintowane
w zakresie 180 mm i 230 mm, z kolanem
odpływowym DN 50/40 - 80*180, uszczelką
redukcyjną 32 mm, bez przyłączy armatury,
bez uchwytów montażowych.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:      174-94200100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 429,00 PLN

 
Bidet-stelaż
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JOMOTech - stelaże do rozwiązań bez barier architektonicznych

JOMOTech Individual Units Barrier Free

Artykuł Nr.: :  
174-80000000-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do WC bez barier 
architektonicznych ze spłuczką podtynkową SLK 
plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do 
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus
ze spłukiwaniem od przodu, przyłącze wody 1/2’’ 
z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa -podłoga gotowa, rozstawy
montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 
230 mm, kolano odpływowe w zakresie 180 mm i 
230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw
redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110,
wraz z kompletem montażowym i mocującym o
specjalnej długości,bez uchwytów ściennych i
płyty przyciskowej.
 
 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych
Artykuł Nr:    174-80000000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 580,00 PLN

Tender text: 
174-80000000-00
 
JOMOTech individual element for wall WC, 
with concealed cistern  SLK plus, for accessib-
le installation, dual flush, with front actuati-
on, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
concealed cistern SLK plus with dual flush or 
start/stop function, condensation water insu-
lated, front actuation, pre-mounted with dual 
flush (25 years spare part availability), wall duct 
with WERIT ball shut-off valve, powder coated 
frame construction with floor attachments, 
frame width 500 mm, 200 mm vertically adju-
stable for floor construction RFB-FFB,with PE 
wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP 
adapter set DN 90/110,  WC connection set DN 
80 for wall-hanging WC, incl. complete assem-
bly and fastening material, without wall holder, 
without flush plate,
TÜV prooft
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
	 Accessible	
Item	no.:		 174-80000000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 128,00 €
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WC-stelaż do SLK plus bez barier 
architektonicznych

Artykuł Nr.:  
174-81100000-00 
 
JOMOTech stelaż samodzielny do WC bez barier
architektonicznych z systemem montażu
uchwytów/poręczy ze spłuczką podtynkową
SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L.
Wysokość montażowa 1120 mm

 

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus
ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2” z
mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 880
mm ze specjalistycznymi mocowaniami do
montażu uchwytów/poręczy, regulacja
wysokości w zakresie 0-200mm/podłoga surowa
- podłoga gotowa, rozstawy montażowe
gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm,
kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny
do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z
kompletem montażowym i mocującym o
specjalnej długości, bez uchwytów ściennych i
płyty przyciskowej.

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych
Artykuł Nr:    174-81100000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 955,00 PLN 

Tender text: 
174-81100000-00
 
JOMOTech individual element for wall WC, 
with concealed cistern  SLK plus, 
for accessible installation, dual flush, with 
front actuation, including two plywood plates 
for commercial support and grip, construction 
width 880 mm,  
height 1120 mm
 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
concealed cistern SLK plus with dual flush or 
start/stop function, condensation water insu-
lated, front actuation, pre-mounted with dual 
flush (25 years spare part availability),wall duct 
with WERIT ball shut-off valve, powder coated 
frame construction with floor attachments, 
frame width 500 mm, 200 mm vertically adju-
stable for floor construction RFB-FFB,with PE 
wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP 
adapter set DN 90/110,  WC connection set DN 
80 for wall-hanging WC, incl. complete assem-
bly and fastening material, 
including two waterproof bonded veneer 
panels for commercial support and grip, con-
struction width 880 mm, without wall holder, 
without flush plate,TÜV prooft

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
	 Accessible	
Item	no.:		 174-81100000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 227,00 €
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WC-stelaż do SLK plus bez barier 
architektonicznych 
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JOMOTech - stelaże do rozwiązań bez barier architektonicznych
            JOMOTech Individual Units Barrier Free

 
Umywalka-stelaż bez barier
architektonicznych 
 

Artykuł Nr.:  
174-82100197-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki bez
barier architektonicznych z armaturą
jednootworową i syfonem podtynkowym.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej
i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa-podłoga gotowa, z przyłączem, 
ze specjalnym syfonem podtynkowym, bez uch-
wytów ściennych.

 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych 
Artykuł Nr:    174-82100197-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 396,00 PLN

Tender text: 
174-82100197-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for single hole fitting, with UP smell extrac-
tion, for accessible construction, to support 
wall panels/outlets, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, armature connections can be moved, 
complete assembly and fastening material, 
premounted UP smell extraction (Dallmer con-
cealed siphon 300 according to DIN 19541), 
without access cover, without syphon connec-
tion bend, without wall holder, TÜV prooft

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
	 Accessible		
Item	no.:		 174-82100197-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 94,00 €
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Umywalka-stelaż bez barier
architektonicznych 
 

Artykuł Nr.:  
174-82200000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki
bez barier architektonicznych
z armaturą ścienną i syfonem podtynkowym.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm/podłoga surowa -podłoga gotowa ze
specjalnym syfonem podtynkowym, bez
uchwytów ściennych. 
 

 
Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych
Artykuł Nr:    174-82200000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 401,00 PLN 

Tender text: 
174-82200000-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for AP-wall armature, , with UP smell lock, for 
accessible installation,
to support wall panels/outlets 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction RFB-
FFB, complete assembly and fastening mate-
rial, premounted UP smell extraction (Dallmer 
concealed siphon 300 according to DIN 19541),  
all beams can be moved, without access cover, 
without syphon connection bend, without wall 
holder,
TÜV prooft
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
	 Accessible	
Item	no.:		 174-82200000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 96,00 €
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JOMOTech - stelaże do rozwiązań bez barier architektonicznych
JOMOTech Individual Units Barrier Free
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Artykuł Nr.:  
174-80050100-00

JOMOTech stelaż samodzielny do poręczy i
uchwytów; bez barier architektonicznych.
Wysokość montażowa 1120 mm, szerokość
montażowa 365 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, płyta do mocowania
uchwytów/poręczy, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa/ bez
uchwytów ściennych. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych
Artykuł Nr:    174-80050100-00
Grupa rabatowa: 10
 
Cena detaliczna netto: 296,00 PLN 

Tender text: 
174-80050100-00

JOMOTech individual element for support 
and grip, for accessible installation,  
height 1120 mm, width 365 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 365 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
with waterproof bonded veneer panels, for 
commercial support and grip, including com-
plete mounting and fastening material, without 
wall holder, 
TÜV prooft
 
 

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
	 Accessible
Item	no.:		 174-80050100-00
Discount	group:	10
 
Gross	price:	 71,00 €

 
Uchwyt/poręcz stelaż bez barier
architektonicznych 
 

 
Umywalka-stelaż bez barier
architektonicznych 
 

Artykuł Nr.:  
174-82300000-00 

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki
bez barier architektonicznych, systemu
armatury natynkowej. Wysokość
montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi
lub lekkimi w ścianach konsktrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana proszkowo
z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania
armatury ściennej, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, ze
specjalnym syfonem podtynkowym, bez
uchwytów ściennych.
 
 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech bez barier
   architektonicznych
Artykuł Nr:    174-82300000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 444,00 PLN 
 

Tender text: 
174-82300000-00 

JOMOTech individual element for wash basin, 
for flush-mounted mixer tap / electronic, 
with UP smell lock, for accessible installation, 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, 
vertically adjustable for floor construction RFB-
FFB, complete assembly and fastening mate-
rial, premounted UP smell extraction (Dallmer 
concealed siphon 300 according to DIN 19541), 
with waterproof bonded veneer panels to 
support armature connections, without access 
cover, without syphon connection bend, wit-
hout wall holder, TÜV prooft

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element
	 Accessible	
Item	no.:		 174-82300000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 106,00 €
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe
JOMOTech other Standard Individual Units 

Tender text: 
174-70000300-00
 
JOMOTech individual element for sink, to 
support wall panels/outlets, height 1300 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
with waterproof bonded veneer panels, with 
outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe 
clamp, including complete mounting and faste-
ning material, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech individual	element   
	 standard
Item	no.:	 174-70000300-00
Discount	group:	10

Gross	price: 97,00 €
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Artykuł Nr.: 
174-70000300-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do
zlewozmywaka z armaturą natynkową.
Wysokość montażowa 1300 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, płyta do
mocowania zlewozmywaka, szerokość ramy
500 mm, regulacja wysokości w zakresie
0-200 mm/podłoga surowa - podłoga
gotowa, z kolanem odpływowym DN 50/40
do wszystkich modeli umywalek, bez
uchwytów ściennych.

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-70000300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 405,00 PLN 
 

 
Zlewozmywak-stelaż

Tender text: 
174-70000400-00
 
JOMOTech individual element for shower/
bath, to support wall panels/outlets, 
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB,  
to support concealed fittings, all beams can 
be moved, including complete mounting and 
fastening material, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element   
	 standard
Item	no.:	 174-70000400-00
Discount	group:	10

Gross	price: 82,00 €
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Artykuł Nr.:  
174-70000400-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do montażu
elementów i armatur natynkowych.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, trawersu do
montażu armatur, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, bez
uchwytów ściennych.
 
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-70000400-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 343,00 PLN 

 

 
Prysznic/Wanna - stelaż
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe

 JOMOTech other Standard Individual Units 

Artykuł Nr.:  
174-70000500-00 
 
JOMOTech stelaż samodzielny do montażu
elementów systemu armatur
podtynkowych typu IBOX. Wysokość
montażowa 1120 - 1300mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
trawersu do montażu armatur, szerokość
ramy 500 mm, regulacja wysokości w
zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa -
podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-70000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 274,00 PLN 
 

Tender text: 
174-70000500-00
 
JOMOTech individual element for shower/
bath, to support wall panels/outlets, for 
fixing a hand shower, 
height 1120 - 1300 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
to support concealed fittings, all beams can 
be moved, maximum depth for shell body 100 
mm, including complete mounting and faste-
ning material, without wall holder, 
TÜV prooft
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element   
	 standard
Item	no.:	 174-70000500-00
Discount	group:	10

Gross	price: 65,00 €
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Prysznic/Wanna- stelaż

Artykuł Nr.:  
174-70000600-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do montażu
elementów i armatur natynkowych.
Wysokość montażowa 820 - 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z: rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
trawersu do montażu armatur, szerokość
ramy 500 mm, regulacja wysokości w
zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa -
podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych. 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr:    174-70000600-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 304,00 PLN 
 
 

Tender text: 
174-70000600-00

JOMOTech individual element for bath, to 
support wall panels/outlets,  
height 820 - 980 mm
 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB,  
to support concealed fittings, all beams can 
be moved, including complete mounting and 
fastening material, without wall holder, 
TÜV prooft

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element   
	 standard
Item	no.:	 174-70000600-00
Discount	group:	10

Gross	price: 72,00 €
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Wanna-stelaż 
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe
JOMOTech other Standard Individual Units 

Tender text:  
174-70000700-00
 
JOMOTech individual element for bath, to 
support wall panels/outlets, for fixing a hand 
shower, height 820 980 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
to support concealed fittings, all beams can 
be moved, maximum depth for shell body 100 
mm, including complete mounting and faste-
ning material, without wall holder, 
TÜV prooft
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element   
 standard
Item	no.:	 174-70000700-00
Discount	group:	10

Gross	price: 63,00 €
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Artykuł Nr.:  
174-70000700-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do montażu 
elementów podtynkowych i systemu 
armatury podtynkowej typu IBOX. 
Wysokość montażowa 820-980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, trawersu do
montażu armatur, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa, bez
uchwytów ściennych.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:    174-70000700-00
Grupa rabatowa:  10

Cena detaliczna netto: 263,00 PLN

 
Wanna-stelaż 

Tender text:  
174-70001000-00
 
JOMOTech individual element to bridge voids 
from 625 mm, to support various compon-
ents such as flush-mounted bathroom furni-
ture,  height 1120 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
including complete mounting and fastening 
material, without wall holder, 
TÜV prooft
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element   
 standard
Item	no.:	 174-70001000-00
Discount	group:	10

Gross	price: 51,00 €
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Artykuł Nr.:  
174-70001000-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do
zabudowy łączonej powyżej 600 mm.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych JOMO
składający się z : rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
szerokość ramy 500 mm, regulacja
wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga
surowa - podłoga gotowa, bez uchwytów
ściennych.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70001000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 212,00 PLN
 

 
Stelaż 
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe

 JOMOTech other Standard Individual Units 

Artykuł Nr.:  
174-70001100-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do
zabudowy łączonej powyżej 600 mm.
Wysokość montażowa 820-980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do
montażu w ściankach instalacyjnych
JOMO składający się z: rama lakierowana
proszkowo z uchwytem podłogowym,
szerokość ramy 500 mm, regulacja
wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga
surowa - podłoga gotowa, bez uchwytów
ściennych.
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70001100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 199,00 PLN
 

Tender text:  
174-70001100-00
 
JOMOTech individual element to bridge 
voids from 625 mm, to support various com-
ponents such as flusch-mounted bathroom 
furniture,   
heigth 820-980 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
including complete mounting and fastening 
material, without wall holder, 
TÜV prooft

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element  
	 standard	
Item	no.:	 174-70001100-00
Discount	group:	10

Gross	price: 47,00 €
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Stelaż 

Artykuł Nr.:  
174-70001200-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy
pralek automatycznych z systemem
podtynkowym. 
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji
drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z
przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z : rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, trawersu i systemu
odpływowego podtynkowego - syfonu,
szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości
w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa -
podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych. 

 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70001200-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 378,00 PLN 

Tender text:  
174-70001200-00
 
JOMOTech individual element for washing 
machines with trap, to support wall panels/
outlets, height 1120 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
fittings plate incl. Siphon and cold water supply, 
including complete mounting and fastening 
material, without wall holder, TÜV prooft
 
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
 standard 
Item	no.:		 174-70001200-00
Discount	group:		10

Gross	price:	 90,00 €
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Pralka-stelaż  
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe 
JOMOTech other Standard Individual Units 

Tender text: 
174-70001300-00
 
JOMOTech individual element for washing 
machines with trap, to support wall panels/
outlets, height 820 - 9800 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, ver-
tically adjustable for floor structure RFB-FFB, 
fittings plate incl. Siphon and cold water supply, 
including complete mounting and fastening 
material, without wall holder, TÜV prooft
 
 
 
 
Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
 standard
Item	no.:		 174-70001300-00
Discount	group:		10

Gross	price:	 87,00 €
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Artykuł	Nr.:  
174-70001300-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy
pralek automatycznych z systemem
podtynkowym. Wysokość montażowa 820
mm / 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, trawersu i systemu
odpływowego podtynkowego - syfonu,
szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości
w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa -
podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70001300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 367,00 PLN 

 
Pralka-stelaż  

Ausschreibungstext:	 
174-70000800-00
 
JOMOTech individual element for stool 
discharge bowls  Keramag Espital, wall-han-
ging, to support wall panels/outlets, height 
1600 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
wall built-in-cistern SLK plus (25 year spare part 
availability) with twin flushing or start/stop 
function, condensation water insulated, front 
flushing, pre-mounted with twin flushing, with 
water connection 1/2, with gland DN 50 for 
smell extraction in the flusch bracket, powder 
coated frame construction with floor faste-
nings, frame width 500 mm, 200 mm vertically 
adjustable for floor structure RFB-FFB, with 
PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, 
PP adapter set DN 90/110, ceramic mounting 
M12, mounting clearance 180 and 230 mm, for 
wall-hanging stool discharge bowls for Keramag 
Espital, including complete mounting and faste-
ning material, without wall holder, TÜV prooft
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
 standard
Item	no.:		 174-70000800-00
Discount	group:		10
 
Gross	price:	 243,00 €
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Artykuł	Nr.:  
174-70000800-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L do
fekaliów KERAMAG ESPITAL. Wysokość
montażowa 1600 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2'' z
mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy
500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm/podłoga surowa - podłoga gotowa ,
rozstawy montażowe gwintowane w zakresie
180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN
90, zestaw redukcyjny do kolana
odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem
montażowym i mocującym, oraz trawersem
montażowym bez uchwytów ściennych i płyty
przyciskowej.

 
Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70000800-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 1020,00 PLN 

 
 Fekalia-stelaż
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System ścianek instalacyjnych JOMOTech - elementy montażowe 

 JOMOTech other Standard Individual Units 

Artykuł Nr.:  
174-70001800-00
 
JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L do
fekaliów LAUFEN BERNINA. Wysokość
montażowa 1400 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach
konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu
w ściankach instalacyjnych JOMO składający
się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L lub funkcją
START/STOP, z izolacją przeciwroszeniową,
spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2'' z
mocowaniem,rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy
500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm/podłoga surowa - podłoga gotowa,
rozstawy montażowe gwintowane w zakresie
180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN
90, zestaw redukcyjny do kolana
odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem
montażowym i mocującym, oraz trawersem
montażowym bez uchwytów ściennych i płyty
przyciskowej.

Producent:    WERIT
Typ:   Stelaż samodzielny JOMOTech 
Artykuł Nr:   174-70001800-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 1133,00 PLN
 

Tender text:  
174-70001800-00
 
JOMOTech individual element for stool 
discharge bowls Laufen Bernina, wall-han-
ging, to support wall panels/outlets, height 
1400 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
and in UW-Profile, comprising of: 
wall built-in-cistern SLS (25 year spare part 
availability) with twin flushing, condensation 
water insulated, front flushing, pre-mounted 
with twin flushing, with water connection 1/2, 
with gland DN 50 for smell extraction in the 
flusch bracket, powder coated frame construc-
tion with floor fastenings, frame width 500 
mm, 200 mm vertically adjustable for floor 
structure RFB-FFB, with PE wall WC bracket 
DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 
90/110, ceramic mounting M12, mounting 
clearance 180 and 230 mm, for wall-hanging 
stool discharge bowls for Laufen Bernina, inclu-
ding complete mounting and fastening materi-
al, without wall holder, TÜV prooft
 

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element 
 standard
Item	no.:		 174-70001800-00
Discount	group:		10

Gross	price:	 270,00 €
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JOMOTech Wyposażenie dodatkowe 
JOMOTech individual elements - Accessories  – multi-wall bracket 

Artykuł Nr.: 
173-30020000-00
 
JOMOTech uchwyt ścienny do samodzielnych 
stelaży, długi, do mocowania do ściany, z
zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego
dopasowywania kąta, do głębokości montażu
175–300 mm. 

Komplet uchwytów ściennych do montażu
samodzielnego stelaża JOMOTech.
Bezstopniowa regulacja głębokości od przodu,
zakres obrotu płytki montażowej o 360°,
możliwość obrotu przyłącza przy montażu na
ścianach skośnych, narożnikach, ścianach
przesuniętych. W komplecie zestaw
montażowo - mocujący, wraz z nakładkami
regulującymi wysokość okładziny.  

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr:   173-30020000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 47,00 PLN
 
 

 

Tender text: 
173-30020000-00
 
JOMOTech wall holder for individual elements, 
long, for wall attachment, 360° turnable, conti-
nuous angle adjustment, for installation depth 
175-300 mm

2 piece zinc die cast parts for wall fi tting of a
JOMOTech individual element, with
continuous recessing installation from front,
360° turnable mounting and connection plate,
clampable con-nection for slants, corners, step
joints, complete mounting and fastening
material, with section for planking.

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element,
	 Accessories		
Item	no.:		 173-30020000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 12,00 €
 

 

Artykuł Nr.:  
173-30010000-00

JOMOTech uchwyt ścienny do samodzielnych 
stelaży JOMOTech, krótki, do mocowania do 
ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowe-
go dopasowywania kąta, do głębokości montażu
135–175 mm.  

Komplet uchwytów ściennych do montażu
samodzielnego stelaża JOMOTech.
Bezstopniowa regulacja głębokości od przodu,
zakres obrotu płytki montażowej o 360°,
możliwość obrotu przyłącza przy montażu na
ścianach skośnych, narożnikach, ścianach
przesuniętych. W komplecie zestaw
montażowo - mocujący, wraz z nakładkami
regulującymi wysokość okładziny.

 
Producent:           WERIT
Typ:   JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr:   173-30010000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 42,00 PLN

Tender text: 
173-30010000-00

JOMOTech wall holder for individual elements,
short, for wall attachment, 360°
turnable, continuous angle adjustment, for
installation depth 135-175 mm. 

2 piece zinc die cast parts for wall fi tting of a
JOMO TGA individual element, with continuous
recessing installation from front, 360° turnable
mounting and connection plate, clampable con-
nection
for slants, corners, step joints, complete
mounting and fastening material, with section for
planking,

Factory:		 WERIT 
Type:	 JOMOTech	individual	element,
	 Accessories	
Item	no.:		 173-30010000-00
Discount	group:	10

Gross	price:	 11,00 €

Wielofunkcyjny uchwyt ścienny JOMOTech 
 Bezstopniowa regulacja kąta umożliwia elastyczne stosowanie wielofunkcyjnego 
uchwytu ściennego. Ściany przesunięte / odsadzone lub narożniki nie wymagają już od 
instalatora dodatkowych, czasochłonnych czynności.

Nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny umożliwia bezproblemowe zawieszanie
stelaży JOMOTech w typowych szynach C o wym. 27x18 mm i z otworem
profilowym 15 mm. Uchwyt jest oferowany w dwóch długościach – do głębokości
montażu 135-175 mm i 175-300 mm.

Benefits of the new JOMOTech multi-wall bracket

The infinitely-variable angular adjustment allows the multi-wall bracket to 
be installed in any position. Wall projections or corner mountings do not 
involve additional time-consuming work for the fitter. 

The new multi-wall bracket makes it easy and simple to fit JOMOTech 
elements to commercially available C-rails of 27 x 18 mm and profile ope-
nings of 15 mm. The wall bracket is available in two lengths, for installed 
depths of 135-175 mm and 175-300 mm respectively.
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Benefits of the new JOMOTech multi-wall bracket

The infinitely-variable angular adjustment allows the multi-wall bracket to 
be installed in any position. Wall projections or corner mountings do not 
involve additional time-consuming work for the fitter. 

 
JOMOTech Wyposażenie dodatkowe 

 JOMOTech individual elements - Accessories  

Artykuł Nr.: 
173-50100007-00 

Zestaw mocowania podłogowego 
JOMOTech, z przeznaczeniem w przypadku
instalacji podłogowych - ogrzewania
podłogowego, w komplecie z
elementami montażowymi, śrubami. 
2szt = 1 kpl. 
 

 
Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech wyposażenie 
Artykuł Nr:   173-50100007-00
Grupa rabatowa: 10 

Cena detaliczna netto: 46,00 PLN

Tender text: 
173-50100007-00 

JOMOTech assembly special footrests for use 
for dry components on floors with underfloor 
heating  
1 set, incl. fastening screws 
 

 
Factory:	:	 									WERIT
Type:	 JOMOTech Accessories	 
Item	no.:		 173-50100007-00
Discount	group:	10 
Gross	price:	 12,00 €

Artykuł Nr.: 
173-30030000-00
 
Zestaw izolacji akustycznej JOMOTech z
podkładami pod śruby oraz płytki
montażowe. W komplecie:
4 podkłady izolacyjne do płytek
montażowych, 4 podkłady izolacyjne
do śrub.

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr:   173-30030000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 23,00 PLN

Tender text: 
173-30030000-00
 
JOMOTech sound-proof set with document and 
screw decoupling for body acoustic insulation of 
the wall and floor fastenings,  
for JOMOTech individual elements comprising of: 
4 piece acoustic insulation section for mounting 
plates for structure decoupling, 4 piece base plates 
for screw decoupling, 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	individual	element,
	 Accessories		
Item	no.:		 173-30030000-00
Discount	group:	 10

Gross	price:	 5,00 €

Artykuł Nr.:  
173-50100100-00
 
JOMOTech zestaw prowadnic do SLS I SLK, 
długość 800mm, zakres regulacji 200-400mm. 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech wyposażenie 
Artykuł Nr:    173-50100100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 98,00 PLN 
 

 

Tender text:
174-60000800-00

JOMOTech cross beam for short ceramic units 
 
Matches standard elements with concealed 
SLK plus and SLS cisterns. 
 
Factory:	:	 WERIT
Type:	 JOMOTech	cross	beam	 
Item	no.:		 174-60000800-00
Discount	group:	10 
 
Gross	price:	 24,00 €

Artykuł Nr.: 
174-60000800-00 

JOMOTech trawers montażowy do ceramiki. 
Pasuje do standardowych stelaży  SLK plus i 
SLS 
 
 
Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech trawers  
Artykuł Nr:   174-60000800-00
Grupa rabatowa: 10 
 
Cena detaliczna netto: 102,00 PLN

Tender text: 
173-50100100-00
 
JOMOTech Footrests, 1 set, extended 
version, 800 mm, for floor construction 
200 - 400 mm   

Factory:  WERIT
Type: JOMOTech	individual		
	 element,Accessories	 
Item no.:  173-50100100-00
Discount group: 10

Gross price: 24,00€  
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JOMOTech Trawers 
JOMOTech beam 

Artykuł Nr.: 
174-60000100-00
 
JOMOTech wielofunkcyjny trawers do
montażu w ścianach w suchej
zabudowie o minimalnej głębokości
montażowej 100 mm.
 
Z przeznaczeniem do montażu konsoli
przycisków, armatur podtynkowych,
podtynkowych urządzeń pomiarowych,
podgrzewaczy podwieszanych i
przepływowych, szerokość montażowa
575 mm. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:   174-60000100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 207,00 PLN

Tender text:  
174-60000100-00
 
JOMOTech multi-beam for drywalls with 
minimum Installation depth 100 mm, to sup-
port wall panels/outlets, to support console 
loads, concealed fittings, concealed measu-
rement equipment, wall-mounted electric 
water heater, instantaneous water heater, 
width 575 mm, 

with waterproof bonded veneer panels, 
depth adjustment 0-70 mm

 

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam
Item	no.:	 174-60000100-00
Rabattgruppe:  10

EP brutto: 50,00 €
 

Artykuł Nr.:  
174-60000200-00
 
JOMOTech trawers do zabudowy pralek
automatycznych z systemem
podtynkowym, montażu w ścianach w
suchej zabudowie o minimalnej głębokości
montażowej 100 mm.
 
Składający się z systemu odpływowego
podtynkowego - syfonu, szerokość
montażowa 575 mm. 
 

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:   174-60000200-00
Grupa rabatowa: 10 

Cena detaliczna netto: 304,00 PLN
 

Tender text:  
174-60000200-00
 
JOMOTech beam for drywalls with minimum 
Installation depth 100 mm, for washing 
machines with trap, to support wall panels/
outlets, width 575 mm, 

with waterproof bonded veneer panels, 
depth adjustment 0-70 mm
 
 
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:	 174-60000200-00
Discount	group:	 10

Gross	price:	 72,00 €

 
Trawers-Element 

 
Trawers-Element do pralki 
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JOMOTech Trawers 

 JOMOTech beam 

Tender text:  
174-60000300-00
 
JOMOTech beam for drywalls with minimum 
Installation depth 100 mm for sink, to sup-
port wall panels/outlets, 
width 575 mm

 
with waterproof bonded veneer panels, 
outlet bend DN 50/40; 
4 x machine screws 8 x 20, 4 x nuts bolts, 8 x 
washers

 
Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:	 174-60000300-00
Discount	group:		 10

Gross	price: 63,00 €
 

Artykuł	Nr.: 
174-60000300-00
 
JOMOTech Trawers wielofunkcyjny trawers 
do montażu zlewozmywaków lub armatur
podtynkowych w ścianach w suchej
zabudowie o minimalnej głębokości
montażowej 100 mm.

 
Z przeznaczeniem do montażu
zlewozmywaków, z kolanem odpływowym DN 
50/40, szerokość montażowa 575 mm.

Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:    174-60000300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 263,00 PLN

 

 
Trawers - element stelaża do
montażu zlewozmywaków

Tender text:  
174-60000400-00
 
JOMOTech beam for drywalls with minimum 
Installation depth 100 mm for wash basin, to 
support wall panels/outlets, 
width 575 mm 

 
with	waterproof	bonded	veneer	panels,	
longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm 
with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 
mm,
4 x machine screws 8 x 20,  
4 x nuts bolts, 8 x washers
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:		 174-60000400-00
Discount	group:						10

Gross	price: 60,00 €

Artykuł Nr.: 
174-60000400-00
 
JOMOTech wielofunkcyjny trawers do
montażu umywalki lub armatur
podtynkowych w ścianach w suchej
zabudowie o minimalnej głębokości
montażowej 100 mm. 
 
Z przeznaczeniem do montażu umywalki,
z kolanem odpływowym DN 50/40,
szerokość montażowa 575 mm.
 

 
Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:   174-60000400-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 252,00 PLN
 

 
Trawers - element stelaża do 
umywalki
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Artykuł Nr.:  
174-60000500-00
 
JOMOTech trawers do zabudowy pralek
automatycznych z systemem
podtynkowym, do montażu w ściankach
systemu JOMOTech.

Składający się z systemu odpływowego
podtynkowego - syfonu, szerokość
montażowa 500 mm.

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:   174-60000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 273,00 PLN

Tender text:  
174-60000500-00
 
JOMOTech beam for drywalls, for washing 
machines with trap, to support wall panels/
outlets,  
width 500 mm
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:	 174-60000500-00
Discount	group:					10

Gross	price:		 65,00 €
 

Artykuł	Nr.: 
174-60000600-00
 
JOMOTech trawers do elementów i
armatur podtynkowych, do montażu w
ściankach systemu JOMOTech.

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers  
Artykuł Nr:   174-60000600-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 190,00 PLN
 

Tender text:  
174-60000600-00
 
JOMOTech beam for drywalls for wall 
mounting armature , to support wall  
panels/outlets,  
width 500 mm

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:	 174-60000600-00
Discount	group:					10

Gross	price:	 45,00 €

 
 

Artykuł	Nr.: 
174-60000700-00
 
JOMOTech trawers do umywalki, do
montażu w ściankach systemu JOMOTech.

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech Trawers   
Artykuł Nr:   174-60000700-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 195,00 PLN
 

Tender text:  
174-60000700-00
 
JOMOTech beam for drywalls, for wash basin, 
to support wall panels/outlets,  
width 500 mm 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	beam 
Item	no.:	  174-60000700-00
Discount	group:					10

Gross	price:	 46,00 €  

 
Trawers - Element do zabudowy pralek 

 
Trawers - element 

 
Trawers - element

 
JOMOTech Trawers 
JOMOTech beam 
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JOMOTech Hygienic - ceramika VitrA 

JOMOTech Hygiene-WC + ceramic from VitrA

Miska WC z funkcją bidetu

Nowoczesna miska WC z funkcją higieny 
intymnej jest kombinacją miski WC i bidetu, 
która umożliwia wykorzystywanie wody do 
higieny intymnej. Zestaw higieniczny jest 
coraz bardziej pożądanym elementem
w każdym pomieszczeniu sanitarnym jak i 
Oazach SPA, spełniając najwyższe 
oczekiwania higieny.
Znany producent ceramiki VitrA i WERIT 
wykorzystują w tej dziedzinie swoje wielo-
letnie doświadczenia i wykorzystując efekt 
synergii wchodzą na rynek z trzema
pakietami sanitarno-higienicznymi.
Pakiety składają się z nowego stelaża JOMO-
Tech Hygienic firmy WERIT i trzech dobrze 
już znanych na rynku misek 
ceramicznych firmy VitrA.

Hygiene-WC 

The modern hygiene WC is a combination
of toilet and bidet, which allows intimate 
hygiene with water. This WC/bidet combina-
tion reflects the trend towards more sophis-
ticated versions of everyday facilities
in every household and meets the increasing  
need for a feeling of cleanliness.  
The well-known ceramic unit manufacturer  
VitrA and WERIT can jointly draw on many 
years of experience in this area to launch 
four hygiene WC packages on the market as 
a synergy.
These packages are made up of the  
new JOMOTech hygiene WC element  
by WERIT and four VitrA ceramic units alrea-
dy established on the market.
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JOMOTech Hygienic - ceramika VitrA 
JOMOTech hygiene WC + ceramic units by VitrA

VitrA oferuje duży wybór ceramicznych misek WC
z funkcją bidetu. Wysokiej jakości serie muszli
bezrantowych S20, S50 i D-Light, wyposażone w 
system spłukiwania VitrA flush 2.0 i dopasowane
wolnoopadające deski sedesowe, są dostarczane 
jako kompletne pakiety w połączeniu z naszym 
stelażem JOMOTech Hygienic. Ze stelażem 
JOMOTech Hygienic instalowane mogą być także 
inne miski WC z funkcją bidetu produkcji VitrA.
 
VitrA reaguje na trend popularności misek WC
bezrantowych, udoskonalając technologię 
spłukiwania VitrA flush. VitrA stawia na elementy, 
które po pierwsze wyróżniają się długą trwałością, 
łatwością utrzymania i intuicyjnością obsługi, a po 
drugie spełniają najwyższe wymagania higieniczne 
i funkcjonalne. 

VitrAflush 2.0 – innowacyjna technologia 
i nowoczesne wzornictwo.
 VitrA flush 2.0 jest efektem kolejnego etapu 
optymalizacji miski WC bezrantowej.

Wzajemne dopasowanie funkcji i formy 
zapewnia jeszcze lepsze rezultaty spłukiwania, 
optymalną higienę i jeszcze korzystniejszy 
rozkład strumienia spłukującego w funkcji 
bidetu.

VitrAflush 2.0 umożliwia spłukiwanie 
powierzchniowe, zmywające całą powierzchnię 
ceramiczną. Jeżeli strumień spłukujący jest za 
słaby lub za silny, to można go bardzo łatwo 
i szybko wyregulować ręcznie za pomocą 
rozdzielacza strumienia.

Rozdzielacz można łatwo demontować w celu
przeprowadzenia nieskomplikowanego oczyszc-
zania dyszy.

 
VitrA offers a wide variety of shower/WC
ceramic units. The high-quality, rimless
S20, S50 and D-Light series with VitrAflush
2.0 technology, each with a matching
WC seat equipped with soft close,
are available together with our JOMOTech
hygiene WC element as a complete package. In the 
fourth package, with Pera ceramic unit with a closed 
rim, WERIT offers a technically cut-down and therefo-
re more affordable
alternative. These four complete packages
are exclusively available from WERIT. Further shower/
WC ceramic units by VitrA can be fitted with our 
hygiene WC element. An overview
of the ceramic units and necessary accessories
from WERIT can be found in the table on
page 40. 

VitrA has responded to the trend for 
rimless WCs by developing the VitrAflush technology. 
VitrA uses elements that are not only exceptionally 
long-lasting, easy to maintain and intuitive to use but 
also comply with the highest hygienic and functional 
standards
 
VitrAflush 2.0 – innovative technology and modern
design.
VitrAflush 2.0 has once again achieved considerable 
optimisation of the rimless technology. Adapted 
functionality and shapely design
provide even better flushing results, optimal hygiene 
and even better flushing distribution.

VitrAflush 2.0 facilitates comprehensive flushing that 
washes out the basin all around, since adjustable 
flow rates are now possible regardless of the lavatory 
cistern manufacturer or the construction height. If 
the flushing flow rate is too weak or too strong, this 
can now be adjusted quickly and manually via the 
flush distributor. You can easily remove the element 
for ease of cleaning. 

VitrAflush 2.0 – nowy rozdzielach strumienia spłukującego składa się z: 
VitrAflush 2.0 – The flushing deflector comprises 3 parts:

Oprawa do mocowania
rozdzielacza w muszli WC 
Flush distributor frame for 
attaching to the toilet 

Ceramiczny element
spłukujący.
Ceramic flushing adaptor

Deflektor 
Deflector plate

VitrAflush 2.0 – bardzo łatwe oczyszczanie rozdzielacza

VitrAflush 2.0 – simple cleaning of the flush distributor 

 S20 

S50 

D-Light 

Miski WC z funkcją bidetu, 
bezrantowe z systemem 
spłukiwania VitrAflush 2.0 
 
Rimless ceramic units
incl. VitrAflush 2.0
Technology 

Rozdzielacz strumienia 
Widok z przodu 
Front view
Flush distributor
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JOMOTech Hygienic - ceramika VitrA 

 JOMOTech Hygiene-WC + ceramic from VitrA

VitrA 
Ceramika S20, biała 

VitrA 
Ceramika s50, biała 

Artykuł	Nr.: 
174-91181200-00 
 
JOMOTech zestaw Hygienic i ceramika
VitrA S20 soft

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub
lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych
JOMOTech składający się z : spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2'' z
mocowaniem,rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa , rozstawy
montażowe gwintowane w zakresie 180 mm,
kolano odpływowe PE-DN 90/110, z
zabezpieczeniem redukującym wraz z
kompletem montażowym i mocującym, ceramika
WC S20 bezrantowa z funkcją bidetu, deską
sedesową SOFTCLOSE i mocowaniem ze stali
szczotkowanej 

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech Hygienic  
Artykuł Nr:   174-91181200-00
Grupa rabatowa: 15 

Cena detaliczna netto: 3030,00 PLN

Artykuł Nr: 
174-91181300-00 
 
JOMOTech zestaw Hygienic i ceramika VitrA 
S50 soft .

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi
lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i
konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem
do montażu w ściankach instalacyjnych
JOMOTech składający się z : spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2'' z
mocowaniem ,rama lakierowana proszkowo z
uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500
mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200
mm / podłoga surowa - podłoga gotowa,
rozstawy montażowe gwintowane w zakresie
180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110,
z zabezpieczeniem redukującym wraz z
kompletem montażowym i mocującym,
ceramika WC S50 bezrantowa z funkcją bidetu,
deską sedesową SOFTCLOSE i mocowaniem ze
stali szczotkowanej.

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech Hygienic  
Artykuł Nr:    174-91181300-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 3330,00 PLN

Tender text:  
174-91181200-00 
 
JOMOTech hygiene WC element package with 
VitrA ceramic unit S20

Consisting of:
JOMOTech hygiene WC element with
SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, 
dual flush technology, overall height 1120 mm, 
overall width 500 mm (without mounting plate), 
M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 
mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device as 
per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), 
with connecting pipe to the ceramic unit, incl. wall 
bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off valve, 
incl. mounting plate (for either side)  
S20 wall-mounted WC ceramic unit by VitrA, white, 
deep-flush WC, rimless with bidet function, with 
VitrAflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush volume,
S20 WC seat by VitrA, white, made of Durplast, with 
soft close and quick-release system, stainless steel 
hinges, removable, top-mounted.  

 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	hygiene-WC
Item	no.:	 174-91181200-00
Discount	group:	 15

Gross	price: 721,00 €

Tender text:  
174-91181300-00 
 
JOMOTech hygiene WC element package with 
VitrA ceramic unit S50 
 
Consisting of:
JOMOTech hygiene WC element with
SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, 
dual flush technology, overall height 1120 mm, 
overall width 500 mm (without mounting plate), 
M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 
mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device as 
per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), 
with connecting pipe to the ceramic unit, incl. wall 
bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off 
valve, incl. mounting plate (for either side)  
S50 wall-mounted WC ceramic unit by VitrA, white, 
deep-flush WC, rimless with bidet function, with 
VitrAflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush volume,
S50 WC seat by VitrA, white, made of Durplast, with 
soft close and quick-release system, stainless steel 
hinges, removable, top-mounted.  
 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 174-91181300-00
Discount	group:	 15

Gross	price: 793,00 €
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JOMOTech Hygienic - ceramika VitrA 
JOMOTech hygiene WC + ceramic units by VitrA

VitrA 
Ceramika D-light
 biała 

Artykuł Nr.: 
174-91181400-00 
 
JOMOTech Zestaw Hygienic i ceramika VitrA 
D-Light

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi 
w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach 
szkieletowych z przeznaczeniem do montazu w 
ściankach instalacyjnych JOMOTech skladajcy się z: 
spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem 
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z 
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od 
przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama 
lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, 
szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w 
zakresie 0-200mm/ podłogo surowa  - podłoga 
gotowa, rozstawy montażowe gwintowane  w 
zakresie 180mm, kolano odpływowe DN 90/110, z 
zabezpieczeniem redukującym wraz z kompletem 
montażowym i mocującym, ceramika WC D-LIGHT 
bezrantowa z funkcją bidetu, deską sedesową 
SOFTCLOSE i mocowaniem ze stali szczotkowanej

Producent:            WERIT
Typ:   JOMOTech Hygienc  
Artykuł Nr:   174-91181400-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 3630,00 PLN

 

Tender text:  
174-91181400-00 
 
JOMOTech hygiene WC element package with 
VitrA ceramic unit D-Light 

Consisting of:
JOMOTech hygiene WC element with
SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, 
dual flush technology, overall height 1120 mm, 
overall width 500 mm (without mounting plate), 
M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 
mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device 
as per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injec-
tor), with connecting pipe to the ceramic unit, incl. 
wall bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off 
valve, incl. mounting plate (for either side)  
D-Light wall-mounted WC ceramic unit by VitrA, 
white, deep-flush WC, rimless with bidet function, 
with VitrAflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush 
volume,
D-Light WC seat by VitrA, white, made of Durplast, 
with soft close and quick-release system, stainless 
steel hinges, removable, top-mounted.  

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC
Item	no.:	 174-91181400-00
Discount	group:	 15

Gross	price: 864,00 €
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Hygienic-WC

 
JOMOTech Hygienic - ceramika VitrA

 JOMOTech Hygiene-WC + ceramic from VitrA

174-70000900-00  
JOMOTech Hygienic element montażowy armatury 
podtynkowej 
Producent:    WERIT
Typ:   JOMOTech Hygienic  
Artykuł Nr:   174-70000900-00 
Grupa rabatowa: 15
Cena detaliczna netto: 86,00 PLN 
 
 

174-70000900-00  
JOMOTech mounting plate for hygiene
WC element for all commercially available flush-
mounted fittings

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 174-70000900-00 
Discount	group:	 15
Gross	price: 20,00 €

174-60000800-00 
JOMOTech trawers montażowy do ceramiki 
 
Producent:  WERIT
Typ:  JOMOTech Hygienic   
Artykuł Nr:  174-60000800-00
Grupa rabatowa: 10
Cena detaliczna netto: 102,00 PLN 

174-60000800-00 
JOMOTech Traverse for short ceramic units 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 174-60000800-00
Discount	group:	 10
Gross	price: 24,00 €

171-20340000-00  
JOMOTech	Hygienic	zestaw	przyłączeniowy	ceramiki 
 
Producent:   WERIT  
Typ:   JOMOTech Hygienic 
Artykuł Nr:   171-20340000-00
Grupa rabatowa: 15
Cena detaliczna netto: 102,00 PLN  

 

JOMOTech connection set for VitrA ceramic units
Connecting pipe from the safety device
to the ceramic unit, incl. transfer
 
Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 171-20340000-00
Discount	group:	 15
Gross	price: 24,00 €

174-60000900-00  
JOMOTech Hygienic zestaw montażowy armatury 
wraz z przyłączami 
 
Producent:      WERIT
Typ:     JOMOTech Hygienic   
Artykuł Nr:     174-60000900-00
Grupa rabatowa:   15
Cena detaliczna netto: 326,00 PLN  
 

174-60000900-00  
JOMOTech water mounting plate for VitrA
ceramic units with integrated valve, incl. connecting 
pipe to the safety device 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 174-60000900-00
Discount	group:	 15 
Gross	price: 78,00 € 

Artykuł	Nr.: 
174-91180000-00
 
JOMOTech Hygienic , stelaż samodzielny do
naściennych muszli WC Vitra z funkcją
przyłączenia bidetu wraz ze spłuczką 
podtynkową SLK Plus, spłukiwanie
dwudzielne, uruchamianie od przodu,
wysokość montażowa 1120 mm.
 
Stelaż samonośny w wersji do zabudowy
lekkiej. Do montażu przed ścianami
masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji
drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z
przeznaczeniem do montażu w ściankach
instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka
podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z
izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od
przodu, przyłącze wody 1/2” z mocowaniem, 
rama lakierowana proszkowo z uchwytem
podłogowym, szerokość ramy 500 mm,
regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/
podłoga surowa - podłoga gotowa wraz z
kompletem montażowym i mocującym,
kolano odpływowe DN 90/110; bez
uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTech stelaż Hygienic   
Artykuł Nr:   174-91180000-00
Grupa rabatowa: 15 

Cena detaliczna netto: 1122,00 PLN

Tender text:  
174-91180000-00
 
JOMOTech hygiene WC element for VitrA wall-
mounted WCs with bidet function, with SLK plus 
wall-mounted cistern, dual flush technology, 
incl. safety device as per DIN EN 1717 type  
AD (free outlet with injector),front-actuated,
overall height 1120 mm.
 
self-supporting, as front wall installation for fit-
ting to solid or lightweight construction walls, as 
integrated installation for fitting to lightweight or 
wooden wallboards and to UW profiles, consis-
ting of: SLK plus wall-mounted cistern with dual 
flush technology or start/stop function, (repla-
cement parts available for 25 years), insulated 
against condensation water, front-actuated, pre-
assembled with dual flush technology, wall duct 
with WERIT ball shut-off valve,
powder-coated frame structure with floor-
mounted frame, width 500 mm, 20- 200 mm, 
height-adjustable for unfinished/finished floor, 
with PE wall WC bend DN 90/110, 295 mm long, 
WC connection set DN 90 for wall-mounted WC, 
incl. complete fitting and installation materials, 
without wall bracket, without push plate, with 
integrated piping for WC water connection 1/2“, 
TÜV checked

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech	element  
Item	no.:		 174-91180000-00
Discount	group:	15

Gross	price:	 267 €
 

174-70019001-00  
Reduktor ciśnienia do zestawu Hygienic z 
przyłączem 
 
Producent:      WERIT
Typ:     JOMOTech Hygienic 
Artykuł Nr:     171-70019000-00
Grupa rabatowa:   8
Cena detaliczna netto: 205,00 PLN 
 

171-70019001-00  
For JOMOTech, Backflow preventer with AD1,5, 
Not suitable in conjunction with a water heater! 

Factory:		 WERIT
Type:	 JOMOTech Hygiene-WC 
Item	no.:	 171-7019000-00
Discount	group:	 8 
Gross	price: 48,00 € 
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Ponad 40-letnie doświadczenie w 
dziedzinie spłuczek podtynkowych 
gwarantuje zawsze wysoką jakość i wyraźne 
korzyści dla Naszych Klientów.

- Szybki i łatwy montaż 
- Bezstopniowe nastawianie objętości 
  spłukującej  
- Wybór płyty przyciskowej możliwy na 
  ostatnim etapie montażu  
-25 lat gwarancji na części zamienne 

Systemowa zabudowa podtynkowa SLK plus. 
Spłuczka podtynkowa o pojemności 7,5l 
ze spłukiwaniem dwudzielnym i funkcją 
Start/Stop 

 Fo
to

 K
ER

AM
AG

JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK 
JOMO concealed cisterns

Concealed Cisterns 

More than 40 years of experience  
in the field of concealed-cisterns  
guarantee sustainable high quality and 
bring in visible advantages

- quick and simple mounting
- continuous adjustment of flush volume
- choice of flush plate depends on  
 the customers
- 25 years spare part availability 

Concealed cistern SLKplus
7.5 litres of concealed cisterns with dual 
flush technique or Start/Stop function.
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK 
JOMO concealed cisterns 

Artykuł Nr.:  
164-14600400-00 
Systemowa zabudowa podtynkowa SLK plus 
JOMOLight

Stelaż montażowy JOMOLight do montażu 
przed ścianą do wmurowania lub obmuro-
wania, składający się z następujących części: 
Ocynkowany stelaż w formie U z mocowaniem 
regulującym głębokość, armatura z funkcją 
Start/Stop i spłukiwaniem dwudzielnym, osłona 
otworu inspekcyjnego, izolacja przeciwrosze-
niowa, kątowy 1/2", kolano odpływowe PE 
DN 90/110, zestaw przyłączony WC, materiały 
mocujące, bez płyty przyciskowej. 
 

Producent:   WERIT
Typ:   JOMO WEK 
Artykuł Nr:    164-14600400-00
Grupa rabatowa: 4

Cena detaliczna netto: 371,00 PLN 

Tender text:  
164-14600400-00 
concealed cistern  SLK plus

concelead cistern with JOMOLight mounting ele-
ment for installation in front of a wall with brik-
king in annd lining with brickwork. Comprising 
of: U-form, galvanized frame, inner fittings with 
ZMA technique for Start/Stop function and dual 
quantity solution, designed for reopening, con-
densate isolation, corner valve 1/2”, PE outlet 
bend DN 90/110, WC connection set, fastening 
material, armature group I,  DIN EN 14055 
tested, without flush plate.

Factory:   WERIT 
Type:  JOMO WEK 
Item no.:   164-14600400-00 
Discount group:  4

Gross price:   88,00 €

 
JOMOLight SLK plus

Nr art./ Item	No. GR PLN/€
164-14600479-00	jak	16400400-00,	z	zaworem	mocującym	Werit	 4 380,00/90,00

Artykuł Nr.:  
164-14300400-00 
Systemowa zabudowa podtynkowa SLS 
JOMOLight

Stelaż montażowy JOMOLight SLS do montażu 
przed ścianą do wmurowania lub obmuro-
wania, składający się z następujących części: 
Ocynkowany stelaż w formie U z mocowaniem 
regulującym głębokość, armatura z funkcją 
Start/Stop i spłukiwaniem dwudzielnym, osłona 
otworu inspekcyjnego, izolacja przeciwrosze-
niowa, kątowy 1/2", kolano odpływowe PE 
DN 90/110, zestaw przyłączony WC, materiały 
mocujące, bez płyty przyciskowej.Stelaż do 
kompletacji z płytami przyciskowymi TREND i 
AMBIENTE 
 

Producent:   WERIT
Typ:   JOMO WEK 
Artykuł Nr:   164-14300400-00
Grupa rabatowa: 4

Cena detaliczna netto: 529,00 PLN 

Tender text:  
164-14300400-00 
concealed cistern SLS

concelead cistern SLS with JOMOLight moun-
ting element for installation in front of a wall 
with bricking in annd lining with brickwork. 
Comprising of: U-form, galvanized frame, inner 
fittings with ZMA technique for Start/Stop func-
tion and dual quantity solution, designed for 
reopening, condensate isolation, corner valve 
1/2”, PE outlet bend DN 90/110, WC connection 
set, fastening material, armature group I,  DIN 
EN 14055 tested, without flush plate.

Factory:   WERIT 
Type:  JOMO WEK 
Item no.:   164-14300400-00 
Discount group:  4

Gross price:  126,00 €

 
JOMOLight SLS
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK 
JOMO concealed cisterns 

164-14800677-00

Stelaż montażowy JOMOLight do montażu przed 
ścianą do wmurowania lub obmurowania, składający 
się z następujących części: Zbiornik SLK Plus z moco-
waniem ściennym, armatura z funkcją Start/Stop i 
spłukiwaniem dwudzielnym, osłona otworu inspekcyj-
nego, izolacyjnego, izolacja przeciwroszeniowa, zawór 
kątowy 1/2", kolano odpływowe PE DN 90/110, 295 
mm, zestaw przyłączowy WC, materiały mocujące, bez 
płyty przyciskowej. 

t

Producent:                   WERIT
Typ:                               JOMO WEK
Artykuł Nr:                   164-14800677-00
Grupa rabatowa:          4 

Cena detaliczna netto:          335,00 PLN                                         Gross	price:													80,00  €

Artykuł	Nr.:
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Części zamienne i akcesoria do elementu SLK plus/ Accessories for concealed cistern  SLK plus

Nr. / 
No.

Określenie/ 
Description	

Nr art. SLK/ 
Item	No.	SLK

GR Cena PLN/ €
Gross	price 

Śruba	długa	z	rozcięciem	do	zaworu	kątowego	z	przepustem	ściennym
(od	01.2016)	 
Spindle with slot for corner valve with wall grommet (from 01.2006 - 06. 2016) 

171-61300110-00 8 		22,00/6,00

 1 Zawór	mosiężny	z	mocowaniem/	 
Wall duct with WERIT ball shut-off valve 171-61300600-00 8 43,00/11,00

 2 Osłona	przeciwbryzgowa	SLK/ 
Spray protection plate incl. pressure bolts SLK 171-68000700-00 8 		32,00/8,00

 3 Łożysko	dźwigni	kompletne	SLK/	Lever bearing  SLK 171-68000400-00 8 		22,00/6,00

 4 Szybkozłącze	do	ramki	mocującej/1	klp	=	2szt./	1 set (2 pieces) quick fastening bolt 
and bolt pin 171-64000500-00 8 		38,00/10,00

 5 Ramka	mocująca	do	płyty	przyciskowej	SLK	CLASSIC	2/ 
Support frame for flush plate SLK CLASSIC twin quantity 171-68001000-00 8 		37,00/9,00

5a Ramka	mocująca	do	płyty	przyciskowej	SLK	CLASSIC	Start/Stop/ 
Support frame for flush plate SLK CLASSIC Start/Stop  171-68000600-00 8 37,00/9,00

5b Ramka	mocująca	do	płyty	przyciskowej	EXCLUSIVE/ 
Support frame for flush plate SLK / EXCLUSIVE 171-68002000-00 8 	38,00/10,00

5c Ramka	mocująca	do	płyty	przyciskowej	ELEGANCE/	
Support frame for flush plate SLK ELEGANCE / AVANTGARDE 171-68002100-00 8 38,00/10,00

6
Zawór	spustowy	do	SLK	2.0	z	koszem/ 
Outlet valve 2.0 incl. floor valve incl. splash guard plate

171-57919100-00 8 81,00/20,00

7
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/110,	295*120mm/	PE wall WC bracket DN 90/110, 
295x120 mm

171-20100000-00 8 63,00/15,00

7a
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/90	295*120	mm/	PE wall WC bracket DN 90/90, 295 
x120 mm

171-20110000-00 8 55,00/14,00

7b Redukcja	kolana	odpływowego	90/110/	PP adapter set DN 90/110 171-20120000-00 8 24,00/6,00

Rura	odpływowa	prosta		DN	90/110/346	mm/	 
Straight connection piece, DN 90, 346 mm long

171-20302100-00 8 84,00/20,00

8 Podkładka	zamykająca/ Closing plate 171-69287000-00		 8 10,00/3,00

9 Osłona	otworu	instalacyjnego	SLK	krótka/	Safety element SLK short 171-68001400-00 8 34,00/9,00

9a Osłona	otworu	instalacyjnego	SLK	długa/	Safety element SLK long 171-68001800-00 8 46,00/11,00

10 Oprawa	zaworu	napełniającego/	Filling valve holder 171-68001300-00 8 18,00/5,00

11 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8". 171-48750100-00 8 98,00/24,00

12 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350100-00 8 52,00/13,00

Uchwyt	czarny	mocujący	kolano	90st.	do	stelaża	JOMOLight	/	Band clamp for conce-
lead cistern construction 171-20302700-00 8 22,00/6,00

Uchwyt	czarny	mocujący	kolano	90	st.	do	stelaża	SLK,SLS	/	Band clamp for dry con-
struction 171-20321400-00 8 30,00/7,00

Wypełnienie	ramy	pod	zbiornikiem/styropian	izolazyjny		 
Styropor fill segment 171-20304100-00 8 56,00/14,00

Element	zabezpieczający	kolano	odpływowe	SLK/SLS
Construction plugs yellow to PE drain elbow for concealed cisterns SLK / SLS 171-20110100-00 8 21,00/5,00

Element	zabezpieczający	kolano	dopływowe	SLK/SLS,	nakładka	montażowa	kolana	
Construction plugs yellow to flush pipe for concealed cisterns SLK / SLS 171-20299800-00 8 18,00/5,00

Zestaw	przedłużający	do	płyt	EXCLUSIVE/CLASSIC/  Extension set SLK /
EXCLUSIVE+CLASSIC 171-20302500-00 39,00/10,00

Zestaw	przedłużający	do	płyt	ELEGANCE/AVANTGARDE/  Extension set SLK /
AVANTGARDE 171-20302600-00 49,00/12,00

Zawór	napełniający/	Filling valve 171-48701300-00 8 90,00/22,00

Elastyczne	przyłącze	wężowe	3/8"	/	Flexible connecting hose 3/8" 171-64001000-00 8 22,00/6,00

Uszczelka	wargowa	do	rury	spustowej/	Lip seal for flushing hose 171-20300200-00 8 9,00/3,00

Zawór	spustowy	do	2.0	SLK/ Outlet valve 2.0 for SLK plus incl. splash guard plate 171-57919000-00 8 59,00/15,00

Zawór	denny	z	uszczelką	wargową	SLK	2.0/ Floor valve 2.0 with lip seal SLK 171-64100200-00 8 22,00/6,00
Zestaw	przyłączeniowy	do	WC	kompletny,	składający	się	z	następujących	części:
Rura	odpływowa/	dopływowa	o	długości	300mm	z	uszczelkami	DN	90/110	
oraz	zestawem	mocującym	i	białymi	zaślepkami	na	śruby	mocujące. 

171-20301307-00 8 84,00/20,00

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK plus
JOMO concealed cistern SLK plus
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK plus

 JOMO concealed cistern SLK plus 
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Schemat szczegółowy elementów do spłuczki SLK plus / Accessories for concealed cistern  SLK plus
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Nr./ 
No.

Określenie/ 
Description	

Art.-Nr. SLS/ 
Item	No.	SLS

GR Cena PLN/ €
Gross	price 

Śruba	długa	z	rozcięciem	do	zaworu	kątowego	z	przepustem	ściennym	(od	
01.2008	-	06.	2016) 
Spindle with slot for corner valve with wall grommet (from 01.2008 - 06.2016)

171-61300110-00 8 		22,00/6,00

 1 Zawór	mosiężny	z	mocowaniem	od	01.01.2016 
Wall duct with WERIT ball shut-off valve 171-61300600-00 8 43,00/11,00

 2 Osłona	przeciwbryzgowa	SLS/ 
Spray protection plate without lever bearing for SLS 171-69000400-00 8 	77,00/19,00

3 Łożysko	dźwigni	kompletne	SLS/	 
Lever bearing for SLS 171-69000700-00 8 	41,00/10,00

 4 Oprawa	zaworu	napełniającego	SLS/	Holder for filling valve SLS 171-69001300-00 8 21,00/5,00

	5a Kolano	łączące	-	zbiornik,	doprowadzenie	wody	do	modelu	820mm/ 
Flushing tube bracket with seal 820 mm for SLS 171-20264000-00 8 42,00/10,00

5b Kolano	łączące	-	zbiornik/	doprowadzenie	wody	do	modeu	980mm/ 
Flushing tube bracket with seal 920 mm for SLS 171-20264100-00 8 46,00/11,00

6
Zawór	spustowy	2.0	z	zaworem	dennym	SLS/	Outlet valve 2.0 incl. floor valve 
SLS

171-57616000-00 8 122,00/30,00

Zawór	spustowy	2.0/	Outlet valve 2.0 171-57616100-00 8 64,00/16,00

7 Podkładka	zamykająca/ Closing plate 171-69287000-00 8 10,00/3,00

8 Osłona	otworu	instalacyjnego	SLS/	Safety element for SLS /High 70 mm 171-69001400-00 8 47,00/12,00

9 Ramka	mocująca	do	plyty	przyciskowej/	Support frame for flush plate SLS 171-69000600-00 8 159,00/38,00

10 Szybkozłącze	do	ramki	mocującej	SLS/	Fastening for support frame SLS 171-69001500-00 8 75,00/18,00

11
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/110,	295*120mm/	PE wall WC bracket DN 
90/110, 295 x120 mm

171-20100000-00 8 63,00/15,00

11a
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/90	295*120	mm/	PE wall WC bracket DN 90/90, 
295 x120 mm

171-20110000-00 8 55,00/14,00

11b Redukcja	kolana	odpływowego	90/110/	PP adapter set DN 90/110 171-20120000-00 8 24,00/6,00

12 Zestaw	serwisowy	SLS	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8" 171-48750200-00 8 100,00/24,00

13
Zestaw	serwisowy	SLS	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350200-00 8 52,00/13,00

Zestaw	odpływowy	prosty	DN	90/110/346	mm/	 
Straight connection piece, DN 90, 346 mm long

171-20302100-00 8 84,00/20,00

Uchwyt	montażowy	zaworu/ 
Band clamp for dry construction 171-20321400-00 8 30,00/7,00

Zestaw	przedłużający	do	płyt	przyciskowych	SLS/	 
Extension set for SLS 171-20302800-00 8 155,00/37,00

Element	zabezpieczający	kolano	odpływowe/	nakładka	montażowa	kolana/ 
Construction plugs yellow to PE drain elbow for concealed cisterns SLK / SLS 171-20110100-00 8 21,00/5,00

Element	zabezpieczający	kolano	dopływowe/	nakładka	montażowa	kolana	SLK/
Construction plugs yellow to flush pipe for concealed cisterns SLK/ SLS 171-20299800-00 8 18,00/5,00

Zawór	napełniający	SLS/	Filling valve SLS 171-48701400-00 8 89,00/22,00

Elastyczne	przyłącze	wężowe	3/8"	/	Flexible connecting hose 3/8" 171-64001000-00 8 22,00/6,00

Uszczelka	wargowa	do	rury	spustowej/	Lip seal for flushing hose 171-20300400-00 8 9,00/3,00

Zawór	denny	z	uszczelką	wargową	SLS/ Floor valve 2.0 with lip seal SLS 171-	69000200-00 8 27,00/7,00

 
Części zamienne i akcesoria do spłuczki SLS 980/ SLS 820 / Accessories for concealed cistern SLS 980 and SLS 820

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLS 
JOMO concealed cistern SLS
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLS

 JOMO concealed cistern SLS 

 

 
Schemat szczegółowy elementów do spłuczki  SLS 980/SLS 820 / Accessories for concealed cistern SLS 980 and SLS 820

1
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Nr. / 
No.

Określenie/ 
Description 

Nr art. TSR / 
Item	No.	TSR

GR Cena PLN / €
Gross	price 

 1 Mosiężny	zawór	kątowy	1/2"/	Brass corner valve 1/2” 171-61300100-00 8 35,00/8,00

 2
Osłona	przeciwbryzgowa	TSR/	 
Spray protection plate incl. pressure bolts TSR

171-64000700-00 8 32,00/8,00

3 Łożysko	dźwigni	kompletne	TSR/	Lever bearing TSR TSR 171-64000400-00 8 21,00/5,00

 4
Szybkozłącze	do	ramki	mocującej	TSR/	2szt.	=	1	klp./	 
1 set (2 pieces) quick fastening bolt and bolt pin

171-64000500-00 8 		38,00/10,00

5 Zawór	spustowy	TSR	z	koszem/	Outlet valve incl. floor valve 171-57808100-00 8 81,00/20,00

6
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/110,	295x120	mm/	PE wall WC bracket DN 
90/110, 295 x120 mm

171-20100000-00 8 			63,00/15,00

6a
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/90	295x120	mm/	PE wall WC bracket DN 90/90 
295x120 mm

171-20110000-00 8 55,00/14,00

6b Redukcja	kolana	odpływowego	PE	DN	90/110/	PP adapter set DN 90/110 171-20120000-00 8 		24,00/6,00

7 Podkładka	zamykająca/ Closing plate 171-69287000-00 8 10,00/3,00

8 Oprawa	zaworu	napełniającego/	Filling valve holder 171-64001300-00 8 	18,00/5,00

9 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8" 171-48750100-00 8 98,00/24,00

10 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350100-00 8 52,00/13,00

Zestaw	odpływowy	prosty	DN	90/110/346	mm/  
Straight connection piece, DN 90, 346 mm long

171-20302100-00 8 84,00/20,00

Zestaw	przedłużających	do	płyt	przyciskowych	TSR/ Extension set 171-20301900-00 8 40,00/10,00

15 Zestaw	przyłączy/	WC connection set 171-20301300-00 8 50,00/12,00

Elastyczne	przyłącze	wężowe	3/8"	/	Flexible connecting hose 3/8" 171-64001000-00 8 22,00/6,00

Uszczelka	wargowa	do	rury	spustowej/	Lip seal for flushing hose 171-20300200-00 8 9,00/3,00

Zawór	napełniający/	Filling valve 171-48701200-00 8 89,00/22,00

Zawór	denny	z	uszczelką	wargową	TSR/ Floor valve 2.0 with lip seal TSR 171-64000200-00 8 23,00/6,00

Zawór	spustowy	TSR/ Outlet valve for TSR 171-57808000-00 8 59,00/15,00

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej TSR 
JOMO concealed cistern TSR 
 
Części zamienne i akcesoria do spłuczki TSR  / Accessories for concelead cistern  TSR
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej TSR 

 JOMO concealed cistern TSR 
 
Schemat szczegółowy elementów do spłuczki TSR/ Accessories for concelead cistern  TSR
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Nr./ 
No.

Określenie/ 
Description

Art.-Nr. FRONT 6 / 
Item	no.	FRONT	6

GR Cena PLN/€ 

Grossprice

1 Uchwyt	montażowy/	Filling valve holder 171-61111300-00 8 14,00/4,00

2
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/110,	295*120	mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 
295x120 mm

171-20100000-00 8 		63,00/15,00

2a
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/90,	295*120	mm/	PE wall WC bracket 
DN 90/90, 295x120 mm

171-20110000-00 8 55,00/14,00

2b Redukcja	kolana	odpływowego	90/110/	PP adapter set DN 90/110 171-20120000-00 8 24,00/6,00

3 Podkładka	zamykająca/ Closing plate  171-69287000-00 8 10,00/3,00

4 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8" 171-48750100-00 8 98,00/24,00

5 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350100-00 8 52,00/13,00

6 Zawór	spustowy/	Outlet valve incl. 171-57708000-00 8 56,00/14,00

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej FRONT 6 
JOMO concealed cistern  FRONT 6

 
Wyposażenie- części zamienne i akcesoria do spłuczki FRONT 6/ Accessories for concealed cistern FRONT 6
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej FRONT 6

 JOMO concealed cistern FRONT 6 

 
Schemat szczegółowy elementów do spłuczki FRONT 6/ Accessories for concealed cistern FRONT 6
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Nr./ 
No.

Określenie/ 
Description

Art.-Nr. TOP 6/ 
Item	no.	TOP	6

GR Cena PLN/€ 
Gross	price 

1
Płyta	przyciskowa	kompletna	włącznie	z	dźwignią	uruchamiającą/  
Flushing plate complete incl. flushing lift

5
patrz	s.	86	/	
s. page 86

2
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/110	295*12O	mm/	PE wall WC bracket DN 
90/110, 295x120 mm

171-20100000-00 8 63,00/15,00

2a
Kolano	odpływowe	PE	DN	90/90	295*12O	mm/	PE wall WC bracket DN 90/90, 
295x120 mm

171-20110000-00 8 55,00/14,00

2b Redukcja	kolana	odpływowego	90/110/	PP adapter set  DN 90/110 171-20120000-00 8 24,00/6,00

3 Podkładka	zamykająca	/	Closing plate 171-69287000-00 8 10,00/3,00

4 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8" 171-48750100-00 8 98,00/24,00

5 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350100-00 8 52,00/13,00

6 Oprawa	zaworu	napełniającego/	Filling valve holder 171-61111400-00 8 14,00/4,00

7 Zawór	spustowy/	Outlet valve 171-57707000-00 8 56,00/14,00

Zestaw	odpływowy	prosty	DN	90/110/346	mm/	 
Straight connection piece, DN 90, 346 mm long

171-20302100-00 8 84,00/20,00

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej TOP 6 
JOMO concealed cistern TOP 6 

 
Wyposażenie - części zamienne i akcesoria do spłuczki TOP 6/ Accessories for concelead cistern  TOP 6
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Schemat szczegółowy elementów do spłuczki TOP 6 / Accessories for concelead cistern  TOP 6

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej TOP 6

 JOMO concealed cistern TOP 6
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Wyposażenie części zamienne i akcesoria do spuczek podtynkowych 6-9 L (do 2001 R.)      
Accessories for concealed cistern: 6-9 LITRES (until 2001)

Nr./ 
No.

Określenie/ 
Description

Nr art. 6-9 LITER/ 
Item	no.	6-9	litres

GR Cena PLN/ €
Gross	price

 1 Zestaw	do	przezbrajania	6-9	L	na	TSR	START/STOP/	 
Retrofit for concealed cistern  (only in connection with flush plate TSR)  171-20160000-00 8 74,00/18,00

2 Oprawa	zaworu	napełniającego/ Filling valve holder 171-61111500-00 8 15,00/4,00

3 Podkładka	zamykająca/	Closing plate  171-69287000-00 8 10,00/3,00

4 Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	 
Zaworu	napełniającego,	węża	przyłączeniowego	3/8" 171-48750100-00 8 98,00/24,00

Zestaw	serwisowy	składający	się	z:	
oring	kolana	odpływowego	wraz	z	zestawem	przylączeniowym 171-20350100-00 8 52,00/13,00

5 Zawór	spustowy/	Outlet valve 171-57706100-00 8 54,00/13,00

 
JOMO systemy zabudowy podtynkowej 6 -9L /
JOMO concealed cistern 6-9 LITER 

Płyta przyciskowa niedostępna / 
Flushing plate not deliverable any more 
 
Alternatywnie: połączenie zestawu z płytą 
TSR Start/ Stop 
 
Alternative: Bet.Pl. TSR Start/Stop + 
See next page for retrofit kit!
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JOMO systemy zabudowy podtynkowej 6 -9L /  

 JOMO concealed cistern 6-9 LITER

Nr art./ Item	No. Kolor / colour GR PLN/€

167-27040001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27040030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00  

Artykuł Nr.:  
171-20160000-00 

Zestaw do przezbrajania dla spłuczki
podtynkowej 6–9 litrów.

 
Nr. 14000300–14000800 na płytę
przyciskową TSR Start/Stop do 2001.
Zakres:płyta	montażowa	wraz	z	wyposażeniem
mocującym.

 
Producent:           WERIT
Typ:   JOMO części zamienne 
Artykuł Nr:   171-20160000-00
Grupa rabatowa: 8

Cena detaliczna netto:     74,00 PLN  

Tender text:   
171-20160000-00 

Retrofit sets  
for concealed cistern 
6–9 LITRES,  

No.	14000300–14000800	on	TSR	
Start/Stop	flush	plate	until	2001
Scope	of	delivery:	1	mounting	plate	including	
accessories

Factory:															WERIT
Type:																				JOMO Accessories
Item	no.:													171-20160000-00
Discount	group:	8
Gross	price:								18,00 €
 

JOMO płyta przyciskowa TSR 

Do	spłuczek	podtynkowych	TSR	w	komplecie	
ramką	mocującą. 

Model: spłukiwanie START/STOP

JOMO flush plate 
for concealed cistern  TSR 

incl.	holder	frame
Design:	Start/Stop	function
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JOMO Płyty przyciskowe do WC i pisuaru  

 JOMO flush plates WC and Urinal

Kreatywne projektowanie łazienek,
wyrazisty i elegancji Design, który
przekonuje.

Płyty przyciskowe JOMO ze spłukiwaniem
dwudzielnym lub funkcją START/STOP w wielu
wykończeniach, kolorach i materiałach jak szkło,
drewno, czy granit...

Creative bath design -
impressive, clear and elegant. 
Design that suits you.
 
Our flush plates are available as dual flush or  
Start/Stop function, in various colours and  
materials such as glass, granite, slate or wood. 

EXCLUSIVE
EXCLUSIVE	2.0
EXCLUSIVE	2.1
EXCLUSIVE	2.2

EXCLUSIVE	 
URINAL	K	+	G

ELEGANCE
ELEGANCE	2.0

AVANTGARDE
AVANTGARDE	2.0

TREND

AMBIENTE



58

EXCLUSIVE

widok z boku/ side view

EXCLUSIVE 2.0

widok z boku/ side view

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

biały/
biały 
 
white/ 
white

biały/ 
chrom matowy 
 
white/ 
matt chromed

chrom matowy/  
chom matowy 
 
matt chromed/ 
matt chromed 

biały/  
chrom połysk 
 
white/ 
gloss chromed 

biały/  
czarny 
 
white /  
black

chrom matowy/  
biały 
 
matt chromed / 
white

chrom połysk/ 
biały
 
gloss chromed /  
white

chrom połysk/ 
czarny 
 
gloss chromed/  
black

chrom połysk/  
chrom połysk 
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

chrom matowy/  
czarny 
 
matt chromed/ 
black

efekt stali szczotkowanej/ 
efekt stali szczotkowanej
 
stainless steel optik / 
stainless steel optik 

biały/ 
efekt stali szczotkowanej
 
white / 
stainless steel optik

EXCLUSIVE URINAL

widok z boku/ side view

Manualne (URM-K) Na podczerwień (URI-K)

EXCLUSIVE URM-K

EXCLUSIVE URI-K

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego / Color- and material representation can differ from the 
original

Oba modele są dostępne w następujących kolorach: / Both models are also available in following colors:

chrom połysk/  
chrom połysk 
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

chrom połysk/ 
biały 
 
gloss chromed/  
white

efekt stali szczotkowanej/ 
efekt stali szczotkowanej 
 
stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

biały/ 
efekt stali szczotkowanej
 
white/ 
stainless steel optik

chrom matowy/  
chrom matowy
 
matt chromed / 
matt chromed 

chrom połysk/ 
czarny 
 
gloss chromed /  
black

chrom matowy/  
czarny
 
matt chromed / 
black

biały/ 
chrom matowy 
 
white/ 
matt chromed

chrom matowy/  
biały 
 
matt chromed / 
white

biały/  
chrom połysk
 
white / 
gloss chromed 

biały/  
czarny 
 
white /  
black

biały/ 
biały 
 
white/ 
white

biały  
 
white 

chrom matowy
 
matt chromed 

chrom połysk
 
gloss chromed 

OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETOWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK 
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0
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Na podczerwień (URI-K)

chrom połysk/  
chrom połysk 
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

chrom połysk/ 
biały 
 
gloss chromed/  
white

efekt stali szczotkowanej/ 
efekt stali szczotkowanej 
 
stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

biały/ 
efekt stali szczotkowanej
 
white/ 
stainless steel optik

chrom matowy
 
matt chromed 

chrom połysk
 
gloss chromed 

 
JOMO Płyty przyciskowe

 JOMO flush plates

OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETOWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK 
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0

EXCLUSIVE 2.1

Widok z boku/ side view

EXCLUSIVE 2.2 EXCLUSIVE URINAL

Widok z boku/ side view

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

Szkło  
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło  
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Szkło  
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło  
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
czarne

Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste
 
Glass  
black metalic 

Szkło  
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe  
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe  
 
Glass  
beige 

Szkło
żólte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło  
czerwone
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone
 
Glass  
green glowing

Przycisk, ramka biała/ buttom/frame white

Sterowanie manualne  
(URM-G)

Szkło  
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite   
 

Szkło  
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste
 
Glass  
black metalic 

Szkło  
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe  
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe  
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło  
czerwone
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja  
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
zielone
 
Glass  
green glowing

Wszystkie modele są dostępne w następujących kolorach/ All models are also available in following colors:

Przycisk, ramka chromowana matowa/ 
buttom /frame  matt chromed

Przycisk, ramka chromowana połysk /
buttom/frame  gloss chromed

Sterowanie na podczerwień 
(URI-G)

Ramka biała/  
holder frame white

Ramka chromowana matowa/  
holder frame matt chromed

Ramka chromowana połysk/  
holder frame gloss chromed

Ramka biała/ frame white

Ramka chromowana matowa/ frame  matt chromed

Ramka chromowana połysk/ frame  gloss chromed

Ramka biała/ buttom/frame white

Ramka chromowana matowa/buttom/frame  matt chromed

Ramka chromowana połysk/frame  gloss chromed
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ELEGANCE

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

widok z boku/ side view

ELEGANCE 2.0

widok z boku/ side view

AVANTGARDE

widok z boku/ side view

OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETOWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK 
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the 
original 

Drewno Buk
 
Wood beech

Drewno Wiśnia
 
Wood cherry

Kamień naturalny 
łupek
 
Slate dark gray

Granit czarny
 
Granit, black

Szkło
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe
 
Glass  
white matt

Szkło
białe
 
Glass  
white 

Szkło 
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło 
żółte

Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło 
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone
 
Glass  
green glowing

Szkło
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe
 
Glass  
white 

Szkło 
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło 
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło
zielone mięta
 
Glass  
green satined 

Szkło 
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone
 
Glass  
green glowing

Drewno Buk
 
Wood beech

Drewno Wiśnia
 
Wood cherry

Kamień naturalny 
łupek
 
Slate dark gray

Granit czarny
 
Granit, black

Szkło
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe
 
Glass  
white 

Szkło 
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło 
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło 
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the 
original 
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OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETOWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK 
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0

Drewno Buk
 
Wood beech

Drewno Wiśnia
 
Wood cherry

Kamień naturalny 
łupek
 
Slate dark gray

Granit czarny
 
Granit, black

Szkło
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

widok z boku/ side view

TREND

widok z boku/ side view

AMBIENTE

 
JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

efekt optyczny stali
szczotkowanej 
 
stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

chrom matowy/
chrom matowy 
 
matt chromed/ 
matt chromed 

chrom połysk/ 
białe 
gloss chromed/  
white

chrom połysk/  
chrom połysk 
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

chrom połysk/ 
czarne 
 
gloss chromed/  
black

chrom matowy/  
czarne 
 
matt chromed/ 
black

białe/
białe 
white / white 
 

białe/ 
chrom matowy 
 
white/ 
matt chromed 
 
białe/  
chrom połysk
 
white/ 
gloss chromed

białe/  
efekt optyczny stali 
szczotkowanej 
 
white/ stainless 
steel-optik 
  chrom matowy/  
białe 
 
matt chromed/ 
white  

białe/  
czarne
 
white/  
black

AVANTGARDE 2.0

widok z boku/ side view

DO SPŁUCZEK SLS 
FOR CONCEALED-CISTERNS SLS

Szkło
dymione grafit

Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe  
 
Glass  
white 

Szkło
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło
 żółte 

Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło 
zielone mięta
 
Glass  
green satined 

Szkło
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the 
original 

Szkło
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
Glass  
mirror bronze 

Szkło
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło
czarne gwieździste 
 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe 
 
Glass  
white 

Szkło
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe 
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło
czerwone
 
Glass  
red glowing 

Szkło 
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło
zielone 
 
Glass  
green glowing

* na zapytanie / * on request
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EXCLUSIVE 
 
Płyta przyciskowa JOMO do spłuczek
podtynkowych, w komplecie z ramką
mocującą SLK plus.
Model:podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

 
EXCLUSIVE 

for concealed cistern SLK plus 
plastic front panel and push button  
incl. holder frame,  
dual flush

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€
167-28000101-00 biały/ white 5  155,00/37,00

167-28000118-00 biały-czarny/ white/black 5  173,00/41,00

167-28000130-00 biały-chrom matowy/ white/matt chromed 5  173,00/41,00

167-28000136-00 biały-chrom połysk/ white/gloss chromed 5  173,00/41,00

167-28000137-00 biały-efekt optyczny stali szczotkowanej/ white-stainless steel-optic 5 284,00/68,00

167-28003001-00 chrom matowy-biały/matt chromed/white 5  254,00/60,00

167-28003018-00 chrom matowy-czarny/matt chromed-black 5 254,00/60,00

167-28003030-00
chrom matowy-chrom matowy/matt chromed-
matt chromed

5  243,00/58,00

167-28003601-00 chrom połysk-biały/gloss chromed/white 5 254,00/60,00

167-28003636-00
chrom połysk-chrom połysk/gloss chromed/
gloss chromed

5 243,00/58,00

167-28003618-00 chrom połysk-czarny/gloss chromed-black 5 254,00/60,00

167-28003737-00 efekt optyczny stali szczotkowanej/stainless steel-optic 5 935,00/223,00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/Color- and material representation can differ from the original

widok z boku/ side view

biały/ 
chrom matowy
 
white/ 
matt chromed

biały/  
chrom połysk 
 
white/ 
gloss chromed 

biały/ 
biały 
 
white / 
white

biały/  
czarny 
 
white/  
black

chrom matowy/  
chrom matowy 
 
matt chromed/ 
matt chromed 

chrom matowy/  
czarny 
 
matt chromed/ 
black

chrom matowy/  
biały 
 
matt chromed/ 
white

chrom połysk/ 
czarny 
 
gloss chromed/  
black

chrom połysk/
biały
 
gloss chromed/  
white

chrom połysk/  
chrom połysk
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

efekt optyczny stali szczot-
kowanej

stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

biały/ 
efekt optyczny stali szczot-
kowanej
 
white / 
stainless steel optik 
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Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€
167-28000101-00 biały/ white 5  155,00/37,00

167-28000118-00 biały-czarny/ white/black 5  173,00/41,00

167-28000130-00 biały-chrom matowy/ white/matt chromed 5  173,00/41,00

167-28000136-00 biały-chrom połysk/ white/gloss chromed 5  173,00/41,00

167-28000137-00 biały-efekt optyczny stali szczotkowanej/ white-stainless steel-optic 5 284,00/68,00

167-28003001-00 chrom matowy-biały/matt chromed/white 5  254,00/60,00

167-28003018-00 chrom matowy-czarny/matt chromed-black 5 254,00/60,00

167-28003030-00
chrom matowy-chrom matowy/matt chromed-
matt chromed

5  243,00/58,00

167-28003601-00 chrom połysk-biały/gloss chromed/white 5 254,00/60,00

167-28003636-00
chrom połysk-chrom połysk/gloss chromed/
gloss chromed

5 243,00/58,00

167-28003618-00 chrom połysk-czarny/gloss chromed-black 5 254,00/60,00

167-28003737-00 efekt optyczny stali szczotkowanej/stainless steel-optic 5 935,00/223,00

widok z boku/ side view

 
JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

  
EXCLUSIVE 2.0 

Płyta przyciskowa JOMO do spłuczek 
podtynkowych SLK plus w komplecie z
ramką mocującą.
Model: podwójne spłukiwanie

  
EXCLUSIVE 2.0 

for concealed cistern SLK plus 
plastic front panel and push button   
incl. holder frame,  
dual flush

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€

167-34000101-00 biały/ white 5 155,00/37,00

167-34000118-00 biały-czarny/ white/black 5  173,00/41,00

167-34000130-00 biały-chrom matowy/ white/matt chromed 5 173,00/41,00

167-34000136-00 biały-chrom połysk/ white/gloss chromed 5 173,00/41,00

167-34000137-00
biały-efekt optyczny stali szczotkowanej/ white/
stainless steel-optic

5 284,00/68,00

167-34003001-00 chrom matowy-biały/ matt chromed/white 5 254,00/60,00

167-34003018-00 chrom matowy-czarny/ matt chromed-black 5 254,00/60,00

167-34003030-00 chrom matowy- chrom matowy/matt chromed-matt chromed 5 243,00/58,00

167-34003601-00 chrom połysk-biały/ gloss chromed/white 5 254,00/60,00

167-34003636-00 chrom połysk-chrom połysk/ gloss chromed/gloss chromed 5  243,00/58,00

167-34003618-00 chrom połysk-czarny/ gloss chromed-black 5  254,00/60,00

167-34003737-00
efekt optyczny stali szczotkowanej/stainless
 steel-optic 

5 935,00/223,00

167-34005353-00 stal szczotkowana/ stainless steel 5 419,00/95,00

biały/ 
chrom matowy
 
white/ 
matt chromed

biały/  
chrom połysk 
 
white/ 
gloss chromed 

biały/ 
biały 
 
white / 
white

biały/  
czarny 
 
white/  
black

chrom matowy/  
chrom matowy 
 
matt chromed/ 
matt chromed 

chrom matowy/  
czarny 
 
matt chromed/ 
black

chrom matowy/  
biały 
 
matt chromed/ 
white

chrom połysk/ 
czarny 
 
gloss chromed/  
black

chrom połysk/
biały
 
gloss chromed/  
white

chrom połysk/  
chrom połysk
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

efekt optyczny stali szczot-
kowanej

stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

biały/ 
efekt optyczny stali szczot-
kowanej
 
white / 
stainless steel optik 

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywisteg/Color- and material representation can differ from the original

Wskazówka:
JOMO EXCLUSIVE 2.0  - brak 
wystających
przycisków po obu stronach. 
Note: 
The new EXCLUSIVE 2.0 without  
laterally projecting handle keys.

stal szczotkowana/
stainless steel

EXCLUSIVE 2.0
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EXCLUSIVE 2.1
 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w
kolorze białym.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.1

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

 
EXCLUSIVE 2.1 
 
for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and push button  
incl. holder frame „white“
dual flush

widok z boku/ side view

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-37009003-00 szkło białe/ Glass white 5 474,00/113,00

167-37001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 474,00/113,00

167-37001020-00 szkło  jasne beżowe/ Glass beige 5 474,00/113,00

167-37001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 474,00/113,00

167-37002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 474,00/113,00

167-37001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 474,00/113,00

167-37004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 474,00/113,00

167-37001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 474,00/113,00

167-37001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 474,00/113,00

167-37001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 474,00/113,00

167-37009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 474,00/113,00

167-37001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 474,00/113,00

167-37001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 474,00/113,00

167-37001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 474,00/113,00

Szkło 
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe 
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe  

Glass  
orange classic 
 
Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste
 
Glass  
black-metalic 

Szkło  
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite 
 
Szkło
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/  Color- and material representation can differ from the original 
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

  
EXCLUSIVE 2.1 
 
for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and push button  
incl. holder frame  „matt chromed“
dual flush

 
EXCLUSIVE 2.1
 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w
kolorze chrom matowy.
Model: podwójne spłukiwanie

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-39009003-00 szkło białe/ Glass white 5 562,00/134,00

167-39001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 562,00/134,00

167-39001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 562,00/134,00

167-39001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 562,00/134,00

167-39002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 562,00/134,00

167-39001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 562,00/134,00

167-39004006-00 szkło  fuksja/ Glass pink 5 562,00/134,00

167-39001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 562,00/134,00

167-39001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 562,00/134,00

167-39001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 562,00/134,00

167-39009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 562,00/134,00

167-39001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 562,00/134,00

167-39001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 562,00/134,00

167-39001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 562,00/134,00

  
EXCLUSIVE 2.1 
for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and push button  
incl. holder frame  „gloss chromed“
dual flush

  
EXCLUSIVE 2.1 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w
kolorze chrom połysk.
Model: podwójne spłukiwanie

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-41009003-00 szkło białe/ Glass white 5 582,00/139,00

167-41001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 582,00/139,00

167-41001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 582,00/139,00

167-41001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 582,00/139,00

167-41002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 582,00/139,00

167-41001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 582,00/139,00

167-41004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 582,00/139,00

167-41001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 582,00/139,00

167-41001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 582,00/139,00

167-41001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 582,00/139,00

167-41009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 582,00/139,00

167-41001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 582,00/139,00

167-41001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 582,00/139,00

167-41001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 582,00/139,00

Szkło  
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
czarne gwieździste
 
Glass  
black-metalic 

Szkło  
dymione grafit
 
Glass  
mirror graphite 
 
Szkło
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe 
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło  
pomarańczowe  

Glass  
orange classic 
 
Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing
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EXCLUSIVE 2.2
 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus 
w komplecie z ramką mocującą w kolorze 
białym,przyciski białe 
Model: podwójne spłukiwanie

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

  
EXCLUSIVE 2.2

for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and plastic push button  
incl. holder frame „white“, 
push button "white"
dual flush

widok z boku / side view

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-38009003-00 szkło białe/ Glass white 5 463,00/110,00

167-38001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 463,00/110,00

167-38001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 463,00/110,00

167-38001023-00 szkło  żółte/ Glass yellow glowing 5 463,00/110,00

167-38002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 463,00/110,00

167-38001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 463,00/110,00

167-38004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 463,00/110,00

167-38001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 463,00/110,00

167-38001260-00 szkło  zielone/ Glass green glowing 5 463,00/110,00

167-38001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 463,00/110,00

167-38009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 463,00/110,00

167-38001820-00 szkło czarne gwieździste / Glass black metallic 5 463,00/110,00

167-38001901-00 szkło dymione grafit / Glass mirror graphite 5 463,00/110,00

167-38001902-00 szkło dymione brązowe / Glass mirror bronze 5 463,00/110,00

Szkło 
białe matowe
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe 
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe  
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste 
 
Glass  
black-metalic 

Szkło  
dymione grafit  
 
Glass  
mirror graphite 
 
Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/Color- and material representation can differ from the original 

EXCLUSIVE 2.2
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

  
EXCLUSIVE 2.2
 
for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and plastic push button  
incl. holder frame „matt chromed“, 
push button  „matt chromed“,
dual flush

  
EXCLUSIVE 2.2
 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus, w
komplecie z ramką mocującą w kolorze
chrom matowy, przyciski chrom matowy
Model:podwójne spłukiwanie

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-40009003-00 szkło białe/ Glass white 5 552,00/131,00

167-40001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 552,00/131,00

167-40001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 552,00/131,00

167-40001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 552,00/131,00

167-40002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 552,00/131,00

167-40001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 552,00/131,00

167-40004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 552,00/131,00

167-40001261-00 szkło  zielone mięta/ Glass green satined 5 552,00/131,00

167-40001260-00 szkło  zielone/ Glass green glowing 5 552,00/131,00

167-40001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 552,00/131,00

167-40009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 552,00/131,00

167-40001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 552,00/131,00

167-40001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 552,00/131,00

167-40001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 552,00/131,00

  
EXCLUSIVE 2.2

for concealed cistern SLK plus 
glass front panel and plastic push button  
incl. holder frame  „gloss chromed“, 
push button „gloss chromed“,
dual flush

  
EXCLUSIVE 2.2
 
Do spłuczek podtynkowych SLK plus, w
komplecie z ramką mocującą w kolorze
chrom połysk, przyciski chrom połysk 
Model: podwójne spłukiwanie

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass GR PLN/€
167-42009003-00 szkło białe/ Glass white 5 572,00/136,00

167-42001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 572,00/136,00

167-42001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 572,00/136,00

167-42001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 572,00/136,00

167-42002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 572,00/136,00

167-42001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 572,00/136,00

167-42004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 572,00/136,00

167-42001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 572,00/136,00

167-42001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 572,00/136,00

167-42001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 572,00/136,00

167-42009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 572,00/136,00

167-42001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 572,00/136,00

167-42001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 572,00/136,00

167-42001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 572,00/136,00

Szkło 
białe matowe
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe  
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 

Glass 
black matt

Szkło  
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste 
 
Glass  
black-metalic 

Szkło  
dymione grafit  
 
Glass  
mirror graphite 
 
Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 
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JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

stal szczotkowana

stainless steel

EXCLUSIVE URM-K z 
przeznaczeniem do systemów pisuarowych 
ze sterowaniem manualnym. W komplecie z 
ramką montażową, płytą przyciskową, zawo-
rem ze sterowaniem manualnym z wbudowa-
nym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania 
w zakresie 1-6 litrów. 
 
EXCLUSIVE URM-K is an urinal control with 
manual operation. The package includes the 
mounting frame and the  
mechanical plastic cartridge with integrated  
jet bore pre-filter. The flow volume is adjus-
table 1-6 liters.

widok z boku  / side view

 
EXCLUSIVE URM-K 

Płyta przyciskowa JOMOTech

 
EXCLUSIVE URM-K 

Plastic front panel and push button 
incl. holder frame

biały / 
biały
 
white / 
white

biały / 
chrom matowy
 
white / 
matt chromed

biały /  
chrom połysk 
 
white / 
gloss chromed 

biały /  
czarny 
 
white /  
black

chrom matowy /  
chrom matowy 
 
matt chromed / 
matt chromed 

chrom matowy/
biały 
 
matt chromed / 
white

chrom połysk / 
czarny 
 
gloss chromed /  
black

chrom matowy/  
czarny 
 
matt chromed / 
black

chrom połysk /  
chrom połysk 
 
gloss chromed / 
gloss chromed

chrom połysk/ 
biały 
 
gloss chromed /  
white

efekt optyczny stali 
szczotkowanej 
 
stainless steel optik / 
stainless steel optik

biały / 
efekt optyczny stali 
szczotkowanej 
white / 
stainless steel optik

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€
167-60000101-00          biały / white 5 289,00/69,00

167-60000118-00 biały – czarny / white – black 5 368,00/88,00

167-60000130-00 biały – chrom matowy / white – matt chromed 5 368,00/88,00

167-60000136-00 biały – chrom połysk / white – gloss chromed 5 368,00/88,00

167-60000137-00
biały-efekt optyczny stali szczotkowanej / white – stainless steel 
optic

5 429,00/102,00

167-60003001-00 chrom matowy-biały / matt chromed – white 5 422,00/100,00

167-60003018-00 chrom matowy-czarny / matt chromed – black 5 422,00/100,00

167-60003030-00 chrom matowy-chrom matowy / matt chromed 5 422,00/100,00

167-60003601-00 chrom połysk-biały / gloss chromed – white 5 422,00/100,00

167-60003636-00 chrom połysk-chrom połysk / gloss chromed 5 422,00/100,00

167-60003618-00 chrom połysk-czarny / gloss chromed – black 5 422,00/100,00

167-60003737-00 efekt optyczny stali szczotkowanej/  stainless steel-optic 5 1449,00/345,00

167-60005353-00 stal szczotkowana/ stainless steel 5 559,00/127,00

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

EXCLUSIVE URM-K manualny
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

 
EXCLUSIVE URM-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocujacą i przyciskiem w kolorze białym.

 
EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel,  
plastic push button white 
incl. holder frame „white“

Nr art./	Item	No. Kolor szkła/	colour	Glass_gloss	chromed GR PLN/€
167-62009003-00 szkło białe/ Glass white 5 489,00/116,00

167-62001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 499,00/119,00

167-62001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 489,00/116,00

167-62001023-00 szkło żółte świecące/ Glass yellow glowing 5 489,00/116,00

167-62002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 489,00/116,00

167-62001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 489,00/116,00

167-62004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 489,00/116,00

167-62001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 489,00/116,00

167-62001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 489,00/116,00

167-62001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 499,00/119,00

167-62009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 489,00/116,00

167-62001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 489,00/116,00

167-62001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 489,00/116,00

167-62001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 489,00/116,00

Szkło 
białe matowe
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe
  
Glass  
white 

Szkło  
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe  
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło  
dymione grafit  
 
Glass  
mirror graphite 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

EXCLUSIVE URM-G manualny
EXCLUSIVE URM-G z 
przeznaczeniem do systemów pisuarowych 
ze sterowaniem manualnym. W komplecie 
z ramką montażową, płytą przyciskową, 
zaworem ze sterowaniem manualnym z 
wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji 
spłukiwania w zakresie 1-6 litrów. 
 
EXCLUSIVE URM-G is an urinal control with 
manual operation. The package includes the 
mounting frame and the  
mechanical plastic cartridge with integrated  
jet bore pre-filter. The flow volume is adjus-
table 1-6 liters.

Widok z boku / side view
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EXCLUSIVE URM-G manualny

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URM-G z 
przeznaczeniem do systemów pisuarowych 
ze sterowaniem manualnym. W komplecie 
z ramką montażową, płytą przyciskową, 
zaworem ze sterowaniem manualnym z 
wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji 
spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.

 
EXCLUSIVE URM-G  
is an urinal control with manual operation. 
The package includes the mounting frame 
and the mechanical plastic cartridge with 
integrated jet bore pre-filter.  
The flow volume is adjustable 1-6 liters.

 
EXCLUSIVE URM-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocującą i przyciskiem w kolorze chrom 
matowy.

 
EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel,  
plastic push button matt chrome finish 
incl. holder frame „matt chromed“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_matt	chromed GR PLN/€
167-63009003-00 szkło białe/ Glass white 5 589,00/140,00

167-63001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 599,00/143,00

167-63001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 589,00/140,00

167-63001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 589,00/140,00

167-63002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 589,00/140,00

167-63001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 589,00/140,00

167-63004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 589,00/140,00

167-63001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 589,00/140,00

167-63001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 589,00/140,00

167-63001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 599,00/143,00

167-63009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 589,00/140,00

167-63001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 589,00/140,00

167-63001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 589,00/140,00

167-63001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 589,00/140,00

Szkło 
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe
 
Glass  
white 

Szkło  
beżowe
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe
 
Glass  
orange classic 
 

Szkło  
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste
 
Glass  
black metalic 

Szkło  
dymione grafit  
 
Glass  
mirror graphite 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

Płyty przyciskowe patrz str. 89
Spare parts on page 89
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Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

 
JOMO Płyty przyciskowe

 JOMO flush plates

EXCLUSIVE URM-G manualny

widok z boku/ side view

 
EXCLUSIVE URM-G
 
Płyta główna ze szkła. 
W komplecie z ramką mocującą i przyciskiem
w kolorze chrom połysk.  

 
EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel, 
plastic push button gloss chromed finish 
incl. holder frame „gloss chromed“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_gloss	chromed GR PLN/€
167-61009003-00 szkło białe/ Glass white 5 599,00/143,00

167-61001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 609,00/145,00

167-61001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 599,00/143,00

167-61001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 599,00/143,00

167-61002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 599,00/143,00

167-61001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 599,00/143,00

167-61004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 599,00/143,00

167-61001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 599,00/143,00

167-61001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 599,00/143,00

167-61001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 609,00/145,00

167-61009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 599,00/143,00

167-61001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 599,00/143,00

167-61001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 599,00/143,00

167-61001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 599,00/143,00

Szkło 
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło  
białe
  
Glass  
white 

Szkło  
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło  
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło  
pomarańczowe  
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło  
czerwone
 
Glass  
red glowing 

Szkło  
zielone mięta
 
Glass  
green satined 

Szkło  
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło  
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło  
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło  
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło  
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło  
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

EXCLUSIVE URM-G z 
przeznaczeniem do systemów pisuarowych 
ze sterowaniem manualnym. W komplecie 
z ramką montażową, płytą przyciskową, 
zaworem ze  sterowaniem manualnym z 
wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji 
spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.
 
EXCLUSIVE URM-G  
is an urinal control with manual operation. 
The package includes the mounting frame 
and the mechanical plastic cartridge with 
integrated jet bore pre-filter.  
The flow volume is adjustable 1-6 liters.

Płyty przyciskowe patrz str. 89
Spare parts on page 89
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EXCLUSIVE URI-K
 
Płyta przyciskowa z ramką mocującą w 
kolorze białym

Zasilanie bateryjne 6V 

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

 
EXCLUSIVE URI-K
 
Plastic front panel white 
incl. holder frame

Infrared battery 6 V 

Nr art./ Item	no. Kolor / colour GR PLN/€
172-67000101-00 biały/ white 6 1189,00/283,00

172-67003030-00 chrom matowy/ matt chromed 6 1249,00/297,00

172-67003636-00 chrom połysk/ gloss chromed 6 1249,00/297,00

biały/  
 
white

chrom matowy/  
  
matt chromed 

chrom połysk/  
 
gloss chromed

Prezentacja kolorów/ materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistegoColor- and material representation can differ from the original

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€

172-67005353-00
stal szczotkowana ze specjalnym mocowaniem/  
Chrom steel with special  screws

6 1539,00/366,00

Wykonania: 
EXCLUSIVE URI - zasilanie bateryjne 6V, stal szc-
zotkowana z mocowaniem 

Model:  
EXCLUSIVE Urinal infrared battery 6 V 
Chrom steel

EXCLUSIVE URI-K z przeznaczeniem do 
systemów pisuarowych ze sterowaniem 
na podczerwień, zasilanie bateryjne 6V z 
baterii litowojonowej CR-P2. W komplecie 
z ramką montażową, płytą z wbudowanym 
sensorem podczerwieni, czujnikiem pozio-
mu stanu baterii, zaworem 
elektromagnetycznym z wbudowanym 
filtrem. Akumulator jest umieszczony w 
ramie montażowej. Możliwość regulacji 
spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów w 4 
poziomach- 0,7/1/2/3 litry, ciśnienie 3 bary 
regulowane, ze spłukiwaniem 
higienicznym w trybie 24 godzin. 

   EXCLUSIVE URI with infrared battery  
   6 V. CR-P2 lithium battery. Supplied with     
   mounting frame with electronic module,   
   cartridge solenoid valve with pre-filter, 
   the diagnostic light in the sensor display, 
   the diode for battery status and range 
   adjustment are included. The battery 
   compartment is located in the mounting 
   frame. The flow volume from 0.7 to 3 
   liters is adjustable in 4 levels (0.7, 1, 2 
   and 3 liters) at 3 bar flow pressure. There 
   is a stagnation flush every 24 hours after 
   the last rinse. The stadium mode is self-
   identifying and can be switched on and 
   off.
 

EXCLUSIVE URI Stal szczotkowana- z 
wbudowanym systemem specjalnego 
mocowa nia- wandaloodporna. Dostępna 
w wykonaniu zasilania bateryjnego 6V. 

     EXCLUSIVE URI chrome steel - suitable        
     with special screws for vandal-proof   
     use. Available in mains operated or 
     battery operated.

EXCLUSIVE URI-K podczerwień 6 V
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Zasilanie sieciowe 100-230 V AC, 50-60 Hz     Infrared voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.  

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€

172-69000101-00        biały/ white 6 1324,00/315,00

172-69003030-00 chrom matowy/ matt chromed 6 1423,00/339,00

172-69003636-00 chrom połysk/ gloss chromed 6 1423,00/339,00

Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€

172-69005353-00
stal szczotkowana ze specjalnym mocowaniem/ 
Chrom steel with special  screws

6 1699,00/405,00

Wykonanie:
EXCLUSIVE URI - zasilanie sieciowe 100-230V 
AC, 50-60Hz, stal szczotkowana z mocowaniem.

    Model: EXCLUSIVE Urinal infrared  
    voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz. Chrom steel

EXCLUSIVE URI  
z przeznaczeniem do systemów  
pisuarowych ze sterowaniem na 
podczerwień, zasilanie sieciowe 100-
230V, 50-60 Hz. W komplecie z ramką 
montażową, płytą z wbudowanym 
sensorem podczerwieni, zaworem 
elektromagnetycznym z wbudowanym 
filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania 
w zakresie 0,7-3 litrów, ze spłukiwaniem 
higienicznym w trybie 24 godzin.

 

EXCLUSIVE URI  
is a non-contact infrared flushing device 
with operating voltage  
100-230 VAC, 50-60 Hz. Supplied with 
mounting frame with electronic module, 
power supply, and the cartridge solenoid 
valve with pre-filter and the diagnostic 
lights are included. A range setting is also 
included. The purge at 3 bar flow pressu-
re is 0.7 to 3 liters. There is a stagnation 
flush every 24 hours after the last rinse. 
The front panel is available in glass and in 
plastic.

 
EXCLUSIVE URI-K
 
JOMO URINAL sterowanie elektroniczne 

 
EXCLUSIVE URI-K
 
Plastic front panel white 
incl. holder frame 

EXCLUSIVE URI stal szczotkowana- z 
wbudowanym systemem specjalnego 
mocowania- wandaloodporna. Dostępna 
w wykonaniu zasilania bateryjnego 6V i 
zasilania sieciowego 230V
 

    EXCLUSIVE URI chrome steel - suitable   
    with special screws for vandal-proof 
    use. Available in mains operated or 
    battery operated.

Prezentacja kolorów/ materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego.Color- and material representation can differ from the original

 
JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

EXCLUSIVE URI-K podczerwień 230 V

biały/  
 
white

chrom matowy/  
  
matt chromed 

chrom połysk/  
 
gloss chromed
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EXCLUSIVE URI-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocującą w kolorze białym. 
 

 
EXCLUSIVE URI-G
 
Glass front panel
incl. holder frame „white“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_white GR PLN/€
172-71009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1359,00/324,00 

172-71001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 6 1359,00/324,00 

172-71001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1359,00/324,00

172-71002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1359,00/324,00 

172-71001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1359,00/324,00

172-71004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1359,00/324,00

172-71001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1359,00/324,00 

172-71001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1359,00/324,00 

172-71009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1359,00/324,00

172-71001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1359,00/324,00

172-71001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1359,00/324,00 

172-71001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1359,00/324,00

Zasilanie bateryjne 6V-CRP2 
 

Infrared battery 6 V 
 

widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URI-G podczerwień 6 V

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

EXCLUSIVE URI- G z przeznaczeniem 
do systemów pisuarowych ze sterowa-
niem na podczerwień, zasilanie bate-
ryjne 6V z baterii litowojonowej CR-P2. 
W komplecie z ramką montażową, 
płytą z wbudowanym sensorem
podczerwieni, czujnikiem poziomu 
stanu baterii, zaworem elektroma-
gnetycznym z wbudowanym filtrem. 
Możliwość regulacji spłukiwania w 
zakresie 0,7-3 litrów w 4 
poziomach - 0,7/1/2/3 litry, ze 
spłukiwaniem higienicznym w trybie 
24 godzin. 

EXCLUSIVE URI with infrared battery  
6 V. CR-P2 lithium battery. Supplied with 
mounting frame with electronic module, 
cartridge solenoid valve with pre-filter, 
the diagnostic light in the sensor display, 
the diode for battery status and range 
adjustment are included. The battery com-
partment is located in the mounting frame. 
The flow volume from 0.7 to 3 liters is 
adjustable in 4 levels (0.7, 1, 2 and 3 liters) 
at 3 bar flow pressure. There is a stagnati-
on flush every 24 hours after the last rinse. 
The stadium mode is self-identifying and 
can be switched on and off.
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URI-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie 
z ramką mocującą w kolorze chrom matowy. 

EXCLUSIVE URI-G
 
Glass front panel
incl. holder frame „matt chromed“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_matt	chromed GR PLN/€
172-72009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1459,00/347,00

172-72001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 6 1459,00/347,00

172-72001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1459,00/347,00

172-72002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1459,00/347,00 

172-72001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1459,00/347,00

172-72004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1459,00/347,00

172-72001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1459,00/347,00

172-72001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1459,00/347,00 

172-72009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1459,00/347,00 

172-72001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1459,00/347,00 

172-72001901-00 szko dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1459,00/347,00

172-72001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1459,00/347,00

Zasilanie bateryjne 6V- CRP2 Infrared battery 6 V 
 

EXCLUSIVE URI-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie 
z ramką mocującą w kolorze chrom połysk.  
 

EXCLUSIVE URI-G
 
Glass front panel
incl. holder frame „gloss chromed“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_gloss	chromed GR PLN/€
172-68009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1469,00/350,00 

172-68001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 6 1469,00/350,00 

172-68001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1469,00/350,00 

172-68002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1469,00/350,00 

172-68001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1469,00/350,00 

172-68004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1469,00/350,00 

172-68001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1469,00/350,00 

172-68001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1469,00/350,00 

172-68009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1469,00/350,00 

172-68001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1469,00/350,00 

172-68001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1469,00/350,00 

172-68001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1469,00/350,00

Zasilanie bateryjne 6V-CRP2 Infrared battery 6 V 
 

widok z boku/ side view
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EXCLUSIVE URI-G z
przeznaczeniem do systemów 
pisuarowych ze sterowaniem na 
podczerwień, zasilanie sieciowe 
100-230V, 50-60 Hz. W komplecie z ramką 
montażową, płytą z wbudowanym
sensorem podczerwieni, zaworem 
elektromagnetycznym z wbudowanym 
filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania 
w zakresie 0,7-3 litrów, ze spłukiwaniem 
higienicznym w trybie 24 godzin.

     EXCLUSIVE URI is a non-contact infra    
     red flushing device with operating      
     voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz. 
     Supplied with mounting frame with 
     electronic module, power supply, and 
     the cartridge solenoid valve with pre-
     filter and the diagnostic lights are 
     included. A range setting is also inclu
     ded. The purge at 3 bar flow pressure 
     is 0.7 to 3 liters. There is a stagnation 
     flush every 24 hours after the last 
     rinse. The front panel is available in 
     glass and in plastic.

EXCLUSIVE URI-G podczerwień 230 V

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original 

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_white GR PLN/€
172-73009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1444,00/344,00

172-73001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 6 1444,00/344,00

172-73001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1444,00/344,00

172-73002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1444,00/344,00

172-73001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1444,00/344,00

172-73004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1444,00/344,00

172-73001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1444,00/344,00

172-73001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1444,00/344,00

172-73009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1444,00/344,00

172-73001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1444,00/344,00

172-73001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1444,00/344,00

172-73001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1444,00/344,00  

Zasilanie sieciowe
100-230 V AC, 50-60 Hz  

Infrared  
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.  

 
EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocującą w kolorze białym. 

 
EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „white“
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EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „white“

 
JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates
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widok z boku/ side view

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_matt	chromed GR PLN/€
172-74009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1544,00/368,00

172-74001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 6 1544,00/368,00

172-74001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1544,00/368,00

172-74002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1544,00/368,00

172-74001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1544,00/368,00

172-74004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1544,00/368,00

172-74001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1544,00/368,00

172-74001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1544,00/368,00

172-74009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1544,00/368,00

172-74001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1544,00/368,00

172-74001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1544,00/368,00

172-74001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1544,00/368,00

Zasilanie sieciowe
 100-230 V AC, 50-60 Hz  
 

Infrared  
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.  

 
EXCLUSIVE URI-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocującą w kolorze chrom matowy. 

 
EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „matt chromed“

Nr art./ Item	No. Kolor szkła/ colour	Glass_gloss	chromed GR PLN/€
172-70009003-00 szkło białe/ Glass white 6 1554,00/370,00

172-70001020-00 szkło beżowe/ Glass beige 6 1554,00/370,00

172-70001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 6 1554,00/370,00

172-70002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 6 1554,00/370,00

172-70001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 6 1554,00/370,00

172-70004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 6 1554,00/370,00

172-70001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 6 1554,00/370,00

172-70001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 6 1554,00/370,00

172-70009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 6 1554,00/370,00

172-70001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 6 1554,00/370,00

172-70001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 6 1554,00/370,00

172-70001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 6 1554,00/370,00

Zasilanie sieciowe
 100-230 V AC, 50-60 Hz  
 

Infrared  
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.  

 
EXCLUSIVE URI-G
 
Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką 
mocującą w kolorze chrom połysk. 
 

 
EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „gloss chromed“

widok z boku/ side view
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widok z boku/ side view

 
ELEGANCE
 
do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą chrom
Model: podwójne spłukiwanie

 
ELEGANCE

for concealed cistern SLK plus  
glass or other material front panel 
plastic push button polished chrome
incl. holder frame,  dual flush

Nr art./ Item	No. Kolor/ colour/	Przycisk	chrom	połysk/	gloss chromed GR PLN/€
167-29009003-00 szkło białe/ Glass white 5 639,00/152,00

167-29001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 649,00/155,00

167-29001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 649,00/155,00

167-29001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 649,00/155,00

167-29002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 649,00/155,00
167-29001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 649,00/155,00
167-29004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 649,00/155,00
167-29001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 649,00/155,00

167-29001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 649,00/155,00

167-29001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 649,00/155,00

167-29009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 639,00/152,00
167-29001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 649,00/155,00

167-29001901-00 szkło dymione grafie/ Glass mittor graphite 5 649,00/155,00

167-29001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 649,00/155,00

167-2900GRSW-00 granit czarny/ Granite black 5 1799,00/428,00

167-2900SCGR-00 kamień naturalny łupek/ Slate dark grey 5 1269,00/302,00

167-2900HZKI-00 drewno wiśnia/ Wood cherry 5 849,00/202,00

167-2900HZBU-00 drewno buk/ Wood beech 5 749,00/178,00

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

widok z boku/ side view

 
ELEGANCE 2.0
 
do spłuczek podtynkowych SLK plus w komple-
cie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk, 
przyciski chrom połysk
Model: podwójne spłukiwanie

 
ELEGANCE 2.0

for concealed cistern SLK plus  
glass front panel 
plastic push button polished chrome
incl. holder frame, dual flush

Nr art./ Item	No. Kolor/ colour/	Przycisk	chrom	połysk/	gloss chromed GR PLN/€
167-35009003-00 szkło białe/ Glass white 5 639,00/152,00

167-35001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 649,00/155,00

167-35001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 649,00/155,00

167-35001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 649,00/155,00

167-35002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 649,00/155,00

167-35001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 649,00/155,00

167-35004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 649,00/155,00

167-35001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 649,00/155,00

167-35001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 649,00/155,00

167-35001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 649,00/155,00

167-35009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 639,00/152,00

167-35001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 649,00/155,00

167-35001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 649,00/155,00

167-35001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 649,00/155,00

ELEGANCE 2.0
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widok z boku/ side view

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

 
AVANTGARDE 
 
do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom.
Model: podwójne spłukiwanie

 
AVANTGARDE 

for concealed cistern SLK plus  
glass or other material front panel  
push button brass polished chrome
incl. holder frame chromed, dual flush

Nr art./ Item No. Kolor/ colour /Przycisk chrom połysk / gloss chromed GR PLN/€
167-30009003-00 szkło białe/ Glass white 5 819,00/195,00

167-30001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 829,00/197,00

167-30001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 829,00/197,00

167-30001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 829,00/197,00

167-30002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 829,00/197,00

167-30001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 829,00/197,00

167-30004006-00 szko fuksja/ Glass pink 5 829,00/197,00

167-30001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 829,00/197,00

167-30001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 829,00/197,00

167-30001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 829,00/197,00

167-30009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 819,00/195,00

167-30001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 829,00/197,00

167-30001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 829,00/197,00

167-30001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 829,00/197,00

167-3000GRSW-00 granit czarny/ Granite black 5 1609,00/383,00

167-3000SCGR-00 kamień naturalny łupek/ Slate dark grey 5 1499,00/357,00

167-3000HZKI-00 drewno wiśnia/ Wood cherry 5 1079,00/257,00
167-3000HZBU-00 drewno buk/ Wood beech 5 1019,00/243,00
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AVANTGARDE
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

widok z boku/ side view

  
AVANTGARDE 2.0
 
do spłuczek podtynkowych SLK plus w komple-
cie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk, 
przyciski chrom połysk 
Model: podwójne spłukiwanie

 
AVANTGARDE 2.0

for concealed cistern SLK plus  
glass front panel  
push button brass polished chrome
incl. holder frame chromed, dual flush

Nr art./ Item No. Kolor/ colour /przycisk chrom połysk / gloss chromed GR PLN/€
167-36009003-00 szkło białe/ Glass white 5 819,00/195,00

167-36001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 829,00/197,00

167-36001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 829,00/197,00

167-36001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 829,00/197,00

167-36002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 829,00/197,00

167-36001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 829,00/197,00

167-36004006-00 szko fuksja/ Glass pink 5 829,00/197,00

167-36001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 829,00/197,00

167-36001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 829,00/197,00

167-36001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 829,00/197,00

167-36009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 819,00/195,00

167-36001820-00 szkło czarne gwieździste/ Lass black metallic 5 829,00/197,00

167-36001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 829,00/197,00

167-36001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 829,00/197,00

Szkło 
białe matowe 
 
Glass  
white matt

Szkło
białe
 
Glass  
white 

Szkło
beżowe  
 
Glass  
beige 

Szkło
żółte
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło
pomarańczowe  
 
Glass  
orange classic 
 
Szkło
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło 
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło
fuksja
 
Glass  
pink 

Szkło 
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło
czarne
 
Glass  
black classic

Szkło 
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło
dymione grafit  
 
Glass  
mirror graphite 
 
Szkło
dymione brązowe
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło 
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original   

AVANTGARDE 2.0
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Nr art./ Item	no. Kolor/ colour GR PLN/€
167-32000101-00           biały/ white 5 184,00/44,00

167-32000130-00           biały-chrom matowy/ white/matt chromed 5   205,00/49,00

167-32000136-00           biały-chrom połysk/ white/gloss chromed 5   205,00/49,00

167-32000137-00           biały-efekt optyczny stali szczotkowanej/ white/stainless steel-optic 5  292,00/70,00

167-32003001-00  chrom matowy-biały/ matt chromed/white 5   259,00/62,00

167-32003030-00           chrom matowy/ matt chromed-matt chromed 5 249,00/59,00

167-32003601-00          chrom połysk-biały/ gloss chromed/white 5   259,00/62,00

167-32003636-00          chrom połysk-chrom połysk/ gloss chromed/gloss chromed 5 249,00/59,00

167-32003737-00                      efekt optyczny stali szcotkowanej/  stainless steel-optic 5 994,00/237,00

167-32000118-00 biały-czarny/ white-black 5 205,00/49,00

167-32003018-00 chrom matowy-czarny/ matt chromed-black 5 269,00/64,00

167-32003618-00 chrom połysk-czarny/ gloss chromed-black 5 259,00/62,00

widok z boku/ side view

TREND

 
JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

biały/  
chrom połysk 
 
white/ 
gloss chromed

biały/  
efekt optyczny stali 
szczotkowanej 
 
white/ stainless 
steel-optik 
  
chrom matowy/  
biały
 
matt chromed/ 
white  

chrom matowy/  
chrom matowy
 
matt chromed/ 
matt chromed 

chrom połysk/  
chrom połysk 
 
gloss chromed/ 
gloss chromed

chrom matowy/  
czarny 
 
matt chromed/ 
black

efekt optyczny stali 
szczotkowanej  
 
stainless steel optik/ 
stainless steel optik 

chrom połysk/ 
biały 
 
gloss chromed/  
white

chrom połysk/ 
czarny
 
gloss chromed/  
black

biały/ 
biały 
 
white / white

biały/ 
chrom matowy
 
white/ 
matt chromed 
 

biały/  
czarny 
 
white/  
black

 
TREND 
 
do spłuczek podtynkowych SLS w komplecie z 
ramką mocującą w kolorze chrom połysk. 
Model: podwójne spłukiwanie

 
TREND 

for concealed cistern SLS 
plastic front panel and push button
incl. holder frame, incl. pressure bolts, 
dual flush
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AMBIENTE

widok z boku/ side view

 
JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

  
AMBIENTE 
 
do spłuczek podtynkowych SLS. Płyta główna ze 
szkła. W komplecie z ramką mocującą i przycis-
kiem w kolorze chrom połysk. 
Model: podwójne spłukiwanie 

 
AMBIENTE 

for concealed cistern SLS 
glass front panel 
plastic  push button
incl. holder frame, incl. pressure bolts,   
dual flush

Szkło
białe matowe 
Glass  
white matt

Szkło 
białe 
 
Glass  
white 

Szkło 
beżowe 
 
Glass  
beige 

Szkło 
żółte 
 
Glass  
yellow glowing 

Szkło 
pomarańczowe 
Glass  
orange classic 
 

Szkło 
czerwone 
 
Glass  
red glowing 

Szkło
zielone mięta 
 
Glass  
green satined 

Szkło
fuksja 
 
Glass  
pink 

Szkło
czarne matowe 
 
Glass  
black matt

Szkło
czarne 
 
Glass  
black classic

Szkło 
czarne gwieździste 
 
Glass  
black metalic 

Szkło 
dymione grafit 
 
Glass  
mirror graphite 
 

Szkło
dymione brązowe 
 
Glass  
mirror bronze 

Szkło
zielone 
 
Glass  
green glowing

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original   

Nr art./ Item	No. Kolor/ colour	/ Przycisk chrom połysk/ gloss	chromed GR PLN/€

167-33009003-00 szkło białe/ Glass white 5 889,00/212,00

167-33001180-00 szkło białe matowe/ Glass white matt 5 889,00/212,00

167-33001020-00 szkło jasne beżowe/ Glass beige 5 889,00/212,00

167-33001023-00 szkło żółte/ Glass yellow glowing 5 889,00/212,00

167-33002001-00 szkło pomarańczowe/ Glass orange classic 5 889,00/212,00

167-33001240-00 szkło czerwone/ Glass red glowing 5 889,00/212,00

167-33004006-00 szkło fuksja/ Glass pink 5 889,00/212,00

167-33001261-00 szkło zielone mięta/ Glass green satined 5 889,00/212,00

167-33001260-00 szkło zielone/ Glass green glowing 5 889,00/212,00

167-33001120-00 szkło czarne matowe/ Glass black matt 5 889,00/212,00

167-33009005-00 szkło czarne/ Glass black classic 5 889,00/212,00

167-33001820-00 szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic 5 889,00/212,00

167-33001901-00 szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite 5 889,00/212,00

167-33001902-00 szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze 5 889,00/212,00
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JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates
CLASSIC

 
CLASSIC
 
do spłuczek podtynkowych SLK w komplecie z 
ramką mocującą. 
Model: spłukiwanie START/STOP

 
CLASSIC

for concealed cistern SLKplus 
plastic front panel and push button 
incl. holder frame
Start/Stop function

Nr art./ Item No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27060001-00 biały/ White 5 155,00/37,00

167-27060030-00 chrom matowy/ Matt chromed 5 243,00/58,00

167-27060036-00 chrom połysk/ Gloss chromed 5 243,00/58,00

167-27060053-00
stal chromowana ze specjalnym mocowaniem/ Chromed steel with 
special  screws

5 579,00/138,00

widok z boku/ side view
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JOMO Płyty przyciskowe 

 JOMO flush plates

  
CLASSIC 2
 
do spłuczek podtynkowych SLK 
w komplecie z ramką mocującą.  
Model: podwójne spłukiwanie

  
CLASSIC 2

for concealed cistern SLKplus  
plastic front panel and push button
incl. holder frame
dual flush

Nr art./ Item No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27070001-00 biały/ White 5 155,00/37,00

167-27070030-00 chrom matowy/ Matt chromed 5 243,00/58,00

167-27070036-00 chrom połysk/ Gloss chromed 5 243,00/58,00

167-27070053-00 stal szczotkowana/ stainless steel 5 530,00/126,00

CLASSIC 2

widok z boku/ side view

stal szczotkowana 
stainless steel
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JOMO Płyty przyciskowe 
JOMO flush plates

Płyta przyciskowa JOMO 
 
do spłuczek podtynkowych TSR, 
w komplecie z ramką mocującą. 
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate 

for concealed cistern TSR 
plastic front panel and push button,
incl. holder frame ,Start/Stop function

Nr art./ Item	No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27040001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27040030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00

Płyta przyciskowa JOMO 
 
do spłuczek podtynkowych TSR, 
w komplecie z ramką mocującą. 
Model: podwójne spłukiwanie 

JOMO flush plate 

for concealed cistern TSR 
plastic front panel and push button,
incl. holder frame
dual flush

Nr art./ Item.-Nr. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27050001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27050030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00

Nr art./ Item	No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27020001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27020030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00

Płyta przyciskowa JOMO 
 
do spłuczek podtynkowych FRONT 6, 
w komplecie z ramką mocującą. 
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate 

for concealed cistern  FRONT 6
plastic front panel and push button,
incl. holder frame, Start/Stop function 

Płyta przyciskowa JOMO 

do spłuczek podtynkowych TOP 6,
w komplecie z ramką mocującą.
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate 

for concealed cistern TOP 6 
plastic front panel and push button, 
incl. holder frame  and Flushing lift  
Start/Stop function

Nr art./Item	No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27030001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27030030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00

 Fo
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Nr art./Item	No. Kolor/ colour GR PLN/€

167-27030001-00	 biały/	White 5 155,00/37,00

167-27030030-00 chrom	matowy/	Matt chromed 5 243,00/58,00

 
JOMOTronic pisuar elektroniczny  

 JOMOTronic-Urinal spare parts Electronic/Sensoric
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Sterownik spłukiwania pisuaru JOMOTronic z 
ukrytym czujnikiem.

Nowy sterownik do automatycznego spłukiwania pisuaru JOMOTronic 
wykorzystuje niewidoczną elektornikę. Wrażliwy układ jest ukryty 
za cermaiką i dzięki temu jest, szczególnie w obiektach publicznych, 
bardzo dobrze zabezpieczony przed wandalizmem. Nie występuje 
widoczny otwór rewizyjny. Zamontowany fabrycznie na zewnątrz na 
syfonie czujnik JOMOTronic rozpoznaje zmiany poziomu wewnątrz 
syfonu. Dzięki tej innowacyjnej, bezdotykowej metodzie pomiaru 
sterownik może rozpoznawać nie tylko wykorzystywanie pisuaru 
przez użytkowników, lecz także różne zakłócenia na trasie odpływu. 
Bezdotykowa metoda pomiaru zapewnia sterownikowi 
JOMOTronic bardzo długą żywotność. Cały automatyczny układ 
spłukiwania jest dostarczany jako zmontowana jednostka i dla-
tego jego instalacja jest możliwa bez większego nakładu pracy. 
Przy pierwszym uruchomieniu lub po zaniku zasilania sieciowego 
sterownik JOMOTronic automatycznie wykonuje reset, samoczyn-
nie podejmuje działanie i niezawodnie reaguje na istotne zmiany 
poziomu w syfonie.  Nie jest konieczne programowanie lub ręczne 
nastawianie. Po uruchomieniu systemu procesor analizuje dane po-
miarowe w trybie ciągłym, rozpoznaje różne scenariusze użytkowania 
oraz stany systemu i reaguje odpowiednio na każdą sytuację. Za 
pomocą aplikacji na smartfony z systemem operacyjnym Android 
można w każdym czasie zmieniać nastawienia fabryczne. Minimalne 
wymagania aplikacji to zainstalowany system operacyjny Android od 
wersji 2.3.3 
(Gingerbread). 

Urinal automatic JOMOTronic,  
with concealed sensor

The new JOMOTronic urinal automatic flush is a concealed electronic 
device. This sensitive technology is hidden behind the ceramic to 
ensure it is well protected against vandalism, a plus  
in public areas. No inspection opening is visible. The JOMOTronic sen-
sor pre-installed on the outside of the siphon detects level changes 
inside the suction fitting. Thanks to this innovative  
contactless measuring principle, the controller can not only  
detect when a urinal is used, but also any defects in the  
wastewater pipe. The contactless measuring principle gives  
the JOMOTronic a long service life.
The complete urinal automatic flushing system is supplied as pre-
installed unit and can therefore be installed with minimal work. At 
initial commissioning or after a sudden power failure, the JOMOTronic 
independently carries out an automatic system reset to restart opera-
tion and thereafter responds reliably to  
significant changes in level in the suction fitting. No programming  
or manual setup is required. After the system start, the processor  
continuously evaluates the measurements, identifies various  
usage scenarios and system states and responds accordingly  
to the situation. 
The factory settings can be modified at any time using an app for 
Android smartphones. The minimum requirement for the  
app is an Android system of version 2.3.3 or above (Gingerbread).
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Tender text: 
172-64001800-00
 
JOMOTronic urinal automatic flush with con-
cealed sensor. 

Delivery includes the solenoid valve with 
throttle ring, O-ring, electronics box and 
siphon. The electronics box is design for a 
mains voltage of 230V / 50H GHz or 110 V / 
60 Hz without converter (with internal power 
supply). The preset flushing time is 8 seconds. 
The drinking water pressure is designed for 0.3 
- 10 bar. The throughput volume is 20 l / min at 
3 bar line pressure. The power consumption is 
max. 1.5 VA. To maintain the odour trap in the 
siphon and to avoid stagnation in the drinking 
water after long periods of non-use of the uri-
nal, a hygiene flush is activated 24 hours after 
last use. Standard and stadium operation are 
available as additional functions.
 
 
Delivery includes:
Solenoid valve with throttle ring and O-ring to 
the concealed urinal flush, Electronics box and 
siphon
 
 

Factory:													WERIT
Type:																	JOMOTronic  
Item	no.:	          172-64001800-00
Discount	group:	6

Gross	price:         440,00 € 
 

Artykuł Nr.: 
172-64001800-00 

Sterownik do automatycznego spłukiwania 
pisuaru JOMOTronic z ukrytym czujnikiem.

Zakres dostawy obejmuje zawór 
elektromagnetyczny z kryzą dławiącą i 
pierścieniem uszczelniającym "O", skrzynkę 
układu elektronicznego i syfon. Układ 
elektroniczny jest zaprojektowany na zasila-
nie sieciowe 230V 150 Hz lub 110 V/ 60 Hz 
bez przełącznika(z wewnętrznym zasilaczem). 
Nastawiony czas spłukiwania wynosi 8s. 
Projektowe ciśnienie wody pitnej wynosi 
0,3 - 10 bar. Natężenie przepływu wynosi 20l/min 
przy ciśnieniu 3 bar w przewodzie zasilającym. 
Pobór mocy wynosi maks. 1,5VA. W celu 
utrzymywania funkcji blokowania zapachów w 
syfonie i unikania stagnacji wody przy dłuższych 
okresach bez uzytkowania pisuaru po 24 god-
zinach od ostatniego spłukiwania uruchamiane 
jest spłukiwanie 
higieniczne. Poza trybem standardowym 
sterownik dysponuje także trybem stadionowym. 
Zakres dostawy: zawór 
elektromagnetyczny z kryzą dławiącą i 
pierścieniem uszczelniającym "O" do pisuaru 
podtynkowego, skrzynka układu 
elektronicznego i syfon. 

Producent:   WERIT
Typ:   JOMOTronic  
Artykuł Nr:   172-64001800-00
Grupa rabatowa: 6 
 
Cena detaliczna netto:  1850,00 PLN 
 
 
 

 
JOMOTronic pisuar elektroniczny  
JOMOTronic Urinal Electronic/Sensoric

 
JOMOTronic
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Określenie/ Description	 Nr art./ Item	No.	 GR PLN/€

Element sterujący do zabudowy/ 
Roughing-UP urinal flush valve for wet construction

172-64001500-00 6 374,00/89,00

Zawór sterujący pisuaru URM/ 
Replacement cartridge incl. nut and adjusting pin for con-
cealed urinal flusher

172-64001600-00 6   171,00/41,00

Zawór elektromagnetyczny z kryzą dławiącą i pierścieniem 
uszczelniającym "O"/ Solenoid valve with throttle ring and 
O-ring to the concealed urinal flush

172-64001700-00 6 354,00/84,00

Skrzynka układu elektronicznego/Elektronics box 172-64001900-00 6 1701,00/405,00

Syfon/Siphon 172-64002000-00 6 364,00/87,00

Zasilacz do sterowania UR EXCLUSIVE/ Trafo for Urinal 
EXCLUSIVE

172-64002100-00 6 495,00/117,00

Bateria do sterowania UR EXCLUSIVE/ Batterie for Urinal 
EXCLUSIVE

172-64002200-00 6 390,00/92,00

 
JOMO sterowanie elektroniczne do pisuarów - części zamienne URINAL 

 JOMOTronic Urinal spare parts Electronic/Sensoric

EXCLUSIVE URINAL 
części zamienne

EXCLUSIVE Urinal 
spare parts Electronic / Sensoric

172-64001500-00

172-64001600-00

172-64001700-00

172-64001900-00

172-64002000-00
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JOMO Uniwersalny zawór napełniający
JOMO Universal filling valve

LOKUS-POKUS®

Uniwersalny zawór napełniający jest rezulta-
tem ciągłego doskonalenia. Wysuwana wy-
lewka teleskopowa optymalnie dopasowuje 
się do kształtu spłuczki. Dzięki temu odpada 
czasochłonne mierzenie i skracanie. Cichy 
proces napełniania, 
natychmiastowe napełnianie i
 bezstopniowe  nastawianie pływaka są 
kolejnymi zaletami. Sprawdzony w milionach 
egzemplarzy korpus zaworu zachowano do 
dziś. Ten uniwersalny zawór napełniający 
bez problemu montuje się we wszystkich 
dostępnych w handlu spłuczkach z  tworzy-
wa sztucznego i spłuczkach ceramicznych. 

LOKUS-POKUS® 

The Universal filling valve is a product  
of constant advancements. The telescope 
outlet pipe is suitable for shaping the  
cistern through simple extension.  
This makes time consuming processes  
unnecessary. A noise-less complete process,  
shortest filling time, immediate refill and 
a continuous setting of the float are other 
advantages. The valves tried and tested  
a million times have been retained.  
It is possible to integrate this Universal filling 
valve in all commercial plastic and porcelain 
cisterns.
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LOKUS-POKUS® 

The Universal filling valve is a product  
of constant advancements. The telescope 
outlet pipe is suitable for shaping the  
cistern through simple extension.  
This makes time consuming processes  
unnecessary. A noise-less complete process,  
shortest filling time, immediate refill and 
a continuous setting of the float are other 
advantages. The valves tried and tested  
a million times have been retained.  
It is possible to integrate this Universal filling 
valve in all commercial plastic and porcelain 
cisterns.

JOMO Uniwersalny zawór napełniający
JOMO Universal filling valve

Artykuł Nr:  
171-48800000-00 

Uniwersalny zawór napełniający LOKUS-
POKUS®, 
nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu 
spłuczek z tworzywa sztucznego i spłuczek cerami-
cznych; rurę odpływową można rozciągać odpo-
wiednio do kształtu spłuczki; bezstopniowa regu-
lacja ilości wody poprzez wyregulowanie systemu 
osadzenia pływaka.

Producent: WERIT
Typ: LOKUS-POKUS®
Nr art.: 171-48800000-00
Grupa rabatowa: 8

Cena detaliczna netto: 65,00 PLN

Tender text: 
171-48800000-00 

LOKUS-POKUS®-Universal filling valve, 
suitable for all commercial plastic and porcelain 
cisterns, outlet tube can be correspondingly 
interchanged for defining the shape of the  
cistern, water quantity is continuously adjustable  
by turning the threaded pin, see installation 
instructions on the packaging.

Factory: WERIT
Type: LOKUS-POKUS®
Item no.: 171-48800000-00
Discount group: 8

Gross price: 23,80€
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JOMO Indeks
JOMO Number index

Art.-Nr. / Item No. Strona / Page

164-14300400-00 43

164-14600400-00 43

167-25004006-00 79

167-27020001-00 86

167-27020030-00 86

167-27030001-00 86

167-27030030-00 86

167-27040001-00 55,86

167-27040030-00 55,86

167-27050001-00 86

167-27050030-00 86

167-27060001-00 84

167-27060030-00 84

167-27060036-00 84

167-27060053-00 84

167-27070001-00 85

167-27070030-00 85

167-27070036-00 85

167-28000101-00 62

167-28000118-00 62

167-28000130-00 62

167-28000136-00 62

167-28000137-00 62

167-28003001-00 62

167-28003018-00 62

167-28003030-00 62

167-28003601-00 62

167-28003618-00 62

167-28003636-00 62

167-28003737-00 62

167-29001020-00 78

167-29001023-00 78

167-29001120-00 78

167-29001180-00 78

167-29001240-00 78

167-29001260-00 78

167-29001261-00 78

167-29001820-00 78

167-29001901-00 78

167-29001902-00 78

167-29002001-00 78

167-29004006-00 78

167-29009003-00 78

167-29009005-00 78

167-2900GRSW-00 78

167-2900HZBU-00 78

167-2900HZKI-00 78

167-2900SCGR-00 78

167-30001020-00 80

167-30001023-00 80

167-30001120-00 80

167-30001180-00 80

167-30001240-00 80

167-30001260-00 80

167-30001261-00 80

167-30001820-00 80

167-30001901-00 80

167-30001902-00 80

167-30002001-00 80

Art.-Nr. / Item No. Strona / Page

167-30004006-00 80

167-30009003-00 80

167-30009005-00 80

167-3000CR53-00 80

167-3000GRSW-00 80

167-3000HZBU-00 80

167-3000HZKI-00 80

167-3000SCGR-00 80

167-32000101-00 82

167-32000118-00 82

167-32000130-00 82

167-32000136-00 82

167-32000137-00 82

167-32003001-00 82

167-32003018-00 82

167-32003030-00 82

167-32003601-00 82

167-32003618-00 82

167-32003636-00 82

167-32003737-00 82

167-33001020-00 83

167-33001023-00 83

167-33001120-00 83

167-33001180-00 83

167-33001240-00 83

167-33001260-00 83

167-33001261-00 83

167-33001820-00 83

167-33001901-00 83

167-33001902-00 83

167-33002001-00 83

167-33004006-00 83

167-33009003-00 83

167-33009005-00 83

167-34000101-00 63

167-34000118-00 63

167-34000130-00 63

167-34000136-00 63

167-34000137-00 63

167-34003001-00 63

167-34003018-00 63

167-34003030-00 63

167-34003601-00 63

167-34003618-00 63

167-34003636-00 63

167-34003737-00 63

167-35001020-00 79

167-35001023-00 79

167-35001120-00 79

167-35001180-00 79

167-35001240-00 79

167-35001260-00 79

167-35001261-00 79

167-35001820-00 79

167-35001901-00 79

167-35001902-00 79

167-35002001-00 79

167-35009003-00 79

167-35009005-00 79
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167-36001020-00 81

167-36001023-00 81

167-36001120-00 81

167-36001180-00 81

167-36001240-00 81

167-36001260-00 81

167-36001261-00 81

167-36001820-00 81

167-36001901-00 81

167-36001902-00 81

167-36002001-00 81

167-36004006-00 81

167-36009003-00 81

167-36009005-00 81

167-37001020-00 64

167-37001023-00 64

167-37001120-00 64

167-37001180-00 64

167-37001240-00 64

167-37001260-00 64

167-37001261-00 64

167-37001820-00 64

167-37001901-00 64

167-37001902-00 64

167-37002001-00 64

167-37004006-00 64

167-37009003-00 64

167-37009005-00 64

167-38001020-00 66

167-38001023-00 66

167-38001120-00 66

167-38001180-00 66

167-38001240-00 66

167-38001260-00 66

167-38001261-00 66

167-38001820-00 66

167-38001901-00 66

167-38001902-00 66

  167-38002001-00 66

167-38004006-00 66

167-38009003-00 66

167-38009005-00 66

167-39001020-00 65

167-39001023-00 65

167-39001120-00 65

167-39001180-00 65

167-39001240-00 65

167-39001260-00 65

167-39001261-00 65

167-39001820-00 65

167-39001901-00 65

167-39001902-00 65

167-39002001-00 65

167-39004006-00 65

167-39009003-00 65

167-39009005-00 65

167-40001020-00 67

167-40001023-00 67

167-40001120-00 67
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167-40001180-00 67

167-40001240-00 67

167-40001260-00 67

167-40001261-00 67

167-40001820-00 67

167-40001901-00 67

167-40001902-00 67

167-40002001-00 67

167-40004006-00 67

167-40009003-00 67

167-40009005-00 67

167-41001020-00 65

167-41001023-00 65

167-41001120-00 65

167-41001180-00 65

167-41001240-00 65

167-41001260-00 65

167-41001261-00 65

167-41001820-00 65

167-41001901-00 65

167-41001902-00 65

167-41002001-00 65

167-41004006-00 65

167-41009003-00 65

167-41009005-00 65

167-42001020-00 67

167-42001023-00 67

167-42001120-00 67

167-42001180-00 67

167-42001240-00 67

167-42001260-00 67

167-42001261-00 67

167-42001820-00 67

167-42001901-00 67

167-42001902-00 67

167-42002001-00 67

167-42004006-00 67

167-42009003-00 67

67-42009005-00 67

167-60000101-00 68

167-60000118-00 68

167-60000130-00 68

167-60000136-00 68

167-60000137-00 68

167-60003001-00 68

167-60003018-00 68

167-60003030-00 68

167-60003601-00 68

167-60003618-00 68

167-60003636-00 68

167-60003737-00 68

167-61001020-00 71

167-61001023-00 71

167-61001120-00 71

167-61001180-00 71

167-61001240-00 71

167-61001260-00 71

167-61001261-00 71

167-61001820-00 71
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167-61001901-00 71

167-61001902-00 71

167-61002001-00 71

167-61004006-00 71

167-61009003-00 71

167-61009005-00 71

167-62001020-00 69

167-62001023-00 69

167-62001120-00 69

167-62001180-00 69

167-62001240-00 69

167-62001260-00 69

167-62001261-00 69

167-62001820-00 69

167-62001901-00 69

167-62001902-00 69

167-62002001-00 69

167-62004006-00 69

167-62009003-00 69

167-62009005-00 69

167-63001020-00 70

167-63001023-00 70

167-63001120-00 70

167-63001180-00 70

167-63001240-00 70

167-63001260-00 70

167-63001261-00 70

167-63001820-00 70

167-63001901-00 70

167-63001902-00 70

167-63002001-00 70

167-63004006-00 70

167-63009003-00 70

167-63009005-00 70

168-13000101-00 93

168-13000201-00 93

168-13100106-00 93

168-13100119-00 93

168-13200103-00 93

168-16000101-00 95

168-16000201-00 95

168-16500101-00 92

168-16530106-00 92

168-16530119-00 92

168-17700101-00 94

168-17700201-00 94

168-18000201-00 96

171-20100000-00 44, 46, 48, 50, 52

171-20110000-00 44, 46, 48, 50, 52

171-20110100-00 44, 46

171-20120000-00 44, 46, 48, 50, 52

171-20160000-00 54,55

171-20264000-00 46

171-20264100-00 46

171-20276000-00 96

171-20286101-00 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

171-202861XX-00 92, 93, 97, 98

171-20299800-00 44

171-20301900-00 48
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171-20302100-00 44, 46, 48, 50, 52

171-20302500-00 44

171-20302600-00 44

171-20302700-00 44

171-20302800-00 46

171-20304100-00 44

171-20321400-00 44, 46

171-20340000-00 39

171-20350100-00 44, 48, 50, 52, 54

171-20350200-00 46

171-23552001-00 93

171-26552001-00 92

171-265520XX-00 92, 93

171-26552101-00 95

171-27552001-00 94, 96

171-31010001-00 97, 98

171-310100XX-00 97, 98

171-33010001-00 97

171-330100XX-00 97

171-33011300-00 97, 98

171-33011400-00 97

171-33020201-00 98

171-330202XX-00 98

171-33021400-00 98

171-33021500-00 98

171-48701500-00 97

171-48701600-00 98

171-48750100-00 44, 48, 50, 52, 54

171-48750200-00 46

171-48750300-00 92, 93, 94, 95, 96

171-48800000-00 101

171-57616100-00 46

171-57626000-00 98

171-57700500-00 93

171-57701000-00 94, 97

171-57702000-00 95

171-57702100-00 92

171-57703036-00 96

171-57706100-00 54

171-57707000-00 52

171-57708000-00 50

171-57808100-00 48

171-57919100-00 44

171-60173000-00 99

171-60273000-00 99

171-60279000-00 96

171-60956100-00 99

171-61111300-00 50

171-61111400-00 52

171-61111500-00 54

171-61300100-00 48

171-61300110-00 44, 46

171-61300600-00 44, 46

171-64000400-00 48

171-64000500-00 44, 48

171-64000700-00 48

171-64001300-00 48

171-68000400-00 44

171-68000600-00 44
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171-68000700-00 44

171-68001000-00 44

171-68001300-00 44

171-68001400-00 44

171-68001800-00 44

171-68002000-00 44

171-68002100-00 44

171-69000400-00 46

171-69000600-00 46

171-69000700-00 46

171-69001300-00 46

171-69001400-00 46

171-69001500-00 46

171-69287100-00 44, 46, 48, 50, 52, 54, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98

171-70019000-00 39

172-64001500-00 89

172-64001600-00 89

172-64001700-00 89

172-64001800-00 88

172-64001900-00 89

172-64002000-00 89

172-64002100-00 89

172-64002200-00 89

172-67000101-00 72

172-67003030-00 72

172-67005353-00 72

172-68001020-00 75

172-68001023-00 75

172-68001120-00 75

172-68001180-00 75

172-68001240-00 75

172-68001260-00 75

172-68001261-00 75

172-68001820-00 75

172-68001901-00 75

172-68001902-00 75

172-68002001-00 75

172-68004006-00 75

172-68009003-00 75

172-68009005-00 75

172-69000101-00 73

172-69003030-00 73

172-69003636-00 73

172-69005353-00 73

172-70001020-00 77

172-70001023-00 77

172-70001120-00 77

172-70001180-00 77

172-70001240-00 77

172-70001260-00 77

172-70001261-00 77

172-70001820-00 77

172-70001901-00 77

172-70001902-00 77

172-70002001-00 77

172-70004006-00 77

172-70009003-00 77

172-70009005-00 77
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172-71001020-00 74

172-71001023-00 74

172-71001120-00 74

172-71001180-00 74

172-71001240-00 74

172-71001260-00 74

172-71001261-00 74

172-71001820-00 74

172-71001901-00 74

172-71001902-00 74

172-71002001-00 74

172-71004006-00 74

172-71009003-00 74

172-71009005-00 74

172-72001020-00 75

172-72001023-00 75

172-72001120-00 75

172-72001180-00 75

172-72001240-00 75

172-72001260-00 75

172-72001261-00 75

172-72001820-00 75

172-72001901-00 75

172-72001902-00 75

172-72002001-00 75

172-72004006-00 75

172-72009003-00 75

172-72009005-00 75

172-73001020-00 76

172-73001023-00 76

172-73001120-00 76

172-73001180-00 76

172-73001240-00 76

172-73001260-00 76

172-73001261-00 76

172-73001820-00 76

172-73001901-00 76

172-73001902-00 76

172-73002001-00 76

172-73004006-00 76

172-73009003-00 76

172-73009005-00 76

172-74001020-00 77

172-74001023-00 77

172-74001120-00 77

172-74001180-00 77

172-74001240-00 77

172-74001260-00 77

172-74001261-00 77

172-74001820-00 77

172-74001901-00 77

172-74001902-00 77

172-74002001-00 77

172-74004006-00 77

172-74009003-00 77

172-74009005-00 77

173-30030000-00 31

173-50100007-00 31

173-50100100-00 31
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174-60000100-00 32

174-60000200-00 32

174-60000300-00 33

174-60000400-00 33

174-60000500-00 34

174-60000600-00 34

174-60000700-00 34

174-60000800-00 31

174-60000800-00 39

174-60000900-00 39

174-70000300-00 24

174-70000400-00 24

174-70000500-00 25

174-70000600-00 25

174-70000700-00 26

174-70000800-00 28

174-70000900-00 12

174-70000900-00 39

174-70001000-00 26

174-70001100-00 27

174-70001200-00 27

174-70001300-00 28

174-70001800-00 29

174-70010100-00 30

174-70010200-00 30

174-80000000-00 21

174-80050100-00 23

174-81100000-00 21

174-82100000-00 22

174-82200000-00 22

174-82300000-00 23

174-91100000-00 10

174-91101500-00 11

174-91102000-00 10

174-91102100-00 11

174-91180000-00 12, 39

174-91181100-00 38

174-91181200-00 37

174-91181300-00 37

174-91181400-00 38

174-91200000-00 13

174-91300000-00 13

174-92100000-00 14

174-92100200-00 16

174-92100300-00 16

174-92100400-00 14

174-92200000-00 15

174-92200200-00 15

174-93000000-00 17

174-93000100-00 17

174-93000200-00 18

174-93000300-00 18

174-93000500-00 19

174-93000600-00 19

174-94000000-00 20

174-94200100-00 20
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Miejsca dystrybucji działu sanitarnego:
D-53567 Buchholz, Industriepark Nord 27, Phone +49 2683 976- 0, Fax +49 2683 6465, buchholz@werit.eu
A-6700 Bludenz, Klarenbrunnstraße 57, Phone  +43 5552 63315 -0, Fax  +43 5552 63315 -33, office@werit.at
GB-Manchester, Darby Road, Irlam, M44 5BP, Phone +44 161 776-1414, Fax +44 161 776-1515, manchester@werit.eu
PL-55-330 Błonie gm. Miękina, ul. Zachodnia 2, Phone +48 71 3362595, Fax +48 71 3336500, werit@werit.pl
CZ-619 00 Brno, Videňská 494/103, Phone +42 770 694 004, Fax +48 71 3336500, werit@werit.cz

Oddziały WERIT:
D-57610 Altenkirchen I D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla | 
A-6700 Bludenz | CH-8105 Regensdorf/Zürich |F-67160 Wissembourg | F-26200 Montélimar | 
E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękina | CZ-619 00 Brno

www.werit.eu

 

 


