
WC bez splachovacieho kruhu Rimfree®
Nekompromisná hygiena a čistota



Pri výbere WC dnes hrá okrem dizajnu čoraz dôležitej-
šiu úlohu dokonalá hygiena a ľahká údržba. WC značky 
KERAMAG, KERAMAG Design a KOLO s inovatívnou 
technológií bez splachovacieho kruhu Rimfree® nastavujú 
v tejto oblasti nové mierky a štandardy - nielen v súkrom-
ných kúpeľniach, ale aj vo verejných objektoch. Vnútorná 
časť WC misy nemá „klasický“ splachovací kruh alebo 
ťažko dostupné miesta či dutiny, ľahko sa udržuje v per-
fektnej čistote. To šetrí nielen čas a vodu, ale tiež čistiace 
prostriedky.

Výhody Rimfree®
● perfektná hygiena, ľahká údržba a čistenie WC misy 
● patentovaný rozdeľovač vody pre dokonalé 
 opláchnutie WC misy 
● optimálne vedenie prúdu vody pri spláchnutí 
● atraktívny dizajn vnútornej časti WC misy 
● šetrí vodu, čistiaci prostriedok a čas 
● prispieva k ochrane životného prostredia

WC bez splachovacieho kruhu 
- nový štandard pre moderné kúpeľne

Úspora vody 
Novo navrhované WC Rimfree® umož-
ňujú dokonalé spláchnutie iba 2/4 l, resp. 
4,5 l vody. Tieto WC je možné kombino-
vať napríklad s úsporne splachujúcimi inš-
talačnými modulmi KOLO Technic GT.

Optimálne oplachovanie 
WC Rimfree® spĺňajú vysoké nároky na tvar 
a funkčnosť. Patentovaný rozdeľovač vody 
rozvádza vodu symetricky po obvode misy. 
Tým je zaručené nielen dokonalé spláchnu-
tie, ale aj opláchnutie WC misy.

Jednoducho ľahko čisté 
Čo lepšie vidíme, môžeme ľahšie odstrá-
niť. Vďaka estetickému vnútornému tva-
ru WC misy nedochádza k usadzovaniu 
nečistôt na nedostupných miestach. Stačí 
jednoduchý pohyb rúk a žiarivá čistota je 
zaručená.



iCon
Závesné WC Rimfree® 
355 x 530 mm 

č. 204060
MOC 378,00 € s DPH

4 U
Závesné WC Rimfree® 
355 x 530 mm 

č. 203460
MOC 378,00 € s DPH

Renova Nr. 1 *
Závesné WC Rimfree® 
pre telesne postihnutých
355 x 700 mm 
č. 208570
MOC 276,00 € s DPH

Xeno2

Závesné WC Rimfree® 
350 x 540 mm 

č. 207050
MOC 558,10 € s DPH

Traffic
Závesné WC Rimfree® 
350 x 540 mm

č. L93120
MOC 190,80 € s DPH

Life!
Závesné WC Rimfree® 
350 x 540 mm

č. M23120
MOC 378,00 € s DPH

Renova Nr. 1 Plan *
Závesné WC Rimfree® 
360 x 540 mm

č. 202170
MOC 276,00 € s DPH

Renova Nr. 1
Závesné WC Rimfree® 
355 x 540 mm

č. 203050
MOC 276,00 € s DP

Nova Pro *
Závesné WC Rimfree®, oválne
355 x 530 mm

č. M33120
MOC 137,40 € s DPH

Nova Pro
Závesné WC Rimfree®, 
pravouhlé
355 x 530 mm
č. M33123
MOC 137,40 € s DPH

Nova Pro Bez Bariér *
Závesné WC Rimfree®
pre telesne postihnutých
355 x 700 mm
č. M33520
MOC 208,80 € s DPH

Style
Závesné WC Rimfree® 
356 x 510 mm

č. L23120
MOC 192,00 € s DPH

Nova Pro *
WC kombi Rimfree®, 3/6 l
odpad vodorovný 
č. M33220
MOC 164,40 € s DPH

+
Nádrž keramická, oválna
č. M34010
MOC 98,40 € s DPH

Nova Pro *
WC kombi Rimfree®, 3/6 l
odpad vodorovný 
č. M33220
MOC 164,40 € s DPH

+
Nádrž keramická, pravouhlá
č. M34011
MOC 106,80 € s DPH

Všetky WC misy majú hlboké spla-
chovanie. Uvedené ceny sú odporu-
čené MOC v € s DPH, farba glazúry 
alpská biela (000). Stav k dátumu 
tlače 08/2014. Výrobky označené * 
budú v predaji od 4. štvrťroku 2014.
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Túžite po WC Rimfree® ovál-
neho alebo hranatého dizaj-
nu alebo po špeciálnom WC 
pre bezbariérové kúpeľne? 

Vďaka širokému výberu tva-
rov a dizajnu, ale aj širokému 
rozpätiu cien je to ľahké. 
 
Vyberte si prosím ...
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Ponúkame vždy niečo naviac...

Sanitec, s.r.o.
organizačná zložka
Heyrovského 9, 841 03 Bratislava 1
e-mail: info@sanitec.sk, www.sanitec.sk

Váš predajca:

Samostatnosť a nezávislosť 
pri používaní toalety v spo-
jení s perfektnou hygienou, 
zaistí WC Rimfree® pre imo-
bilných s dĺžkou 70 cm. 

Spĺňa nielen požiadavky na 
vybavenie bezbariérových 
kúpeľní, ale je tiež ľahké na 
údržbu a v interiéri pôsobí 
harmonicky a elegantne.

KeraTect®
prvá keramická glazúra 
s 30-ročnou zárukou

30 ROKOV
ZÁRUKA NA 
KERATECT®

KeraTect® je moderný a inovatívny typ keramickej glazúry. 
Vyznačuje sa extrémne hladkým povrchom, ktorý efektívne 
zabraňuje usadzovaniu nečistôt, baktérií a vodného kameňa. 

Glazúra KeraTect® zaručuje perfektnú čistotu a zároveň je 
oveľa lesklejší ako štandardná glazúra. 

Exkluzívna glazúra KeraTect® je k dispozícii pri keramických 
výrobkoch značiek KERAMAG a KERAMAG Design (okrem 
výrobkov s číslom 3xxxxx) za príplatok  79,70 € s DPH/ks. 

ReflexKOLO®
dokonale hladký povrch

Kvapky vody 
na štandardnom 
povrchu

Kvapky vody 
na povrchu 
Reflex KOLO

Povrch Reflex KOLO účinne chráni keramiku pred usadzova-
ním vodného kameňa a nečistôt. 

Nečistoty, baktérie a vodný kameň nemajú tak šancu sa uchy-
tiť a odtekajú spolu s kvapkami vody preč. To, čo zostane je 
možné ľahko odstrániť jemnými čistiacimi prostriedkami. 

Povrch Reflex KOLO je k dispozícii pri keramických výrobkoch 
KOLO za príplatok 32,20 € s DPH/ks.

Bez splachovacieho kruhu a bez bariér 
múdra kombinácia

WC Rimfree® sú odpoveďou na čoraz častejšie požiadavky 
na ekonomické splachovanie 2/4 l, resp. 4,5 l. Pomáhajú tak 
splniť kritéria pre ekologicky šetrné a úsporné budovy podľa 
štandardov LEED a BREEAM, ale aj požiadavky bežných do-
mácností na úsporu vody a prevádzkových nákladov. 

Inštalačné moduly KOLO Technic GT umožňujú ekonomické 
splachovanie 2/4 l a v spo-
jení so širokým výberom 
mechanických a pneuma-
tických ovládacích tlačidiel 
ponúkajú riešenie pre každú 
kúpeľňu. 

Systém SmartFresh zaistí 
hygienickú čistotu WC misy 
a sviežu vôňu v kúpeľni.

Úspora vody a sviežosť v kúpeľni

K WC misám Rimfree® sú ponúkané 
štandardné sedadlá z materiálu Duro-
plast alebo sedadlá s automatickým po-
zvoľným sklápaním, ktoré zvyšujú bez-
pečnosť a komfort pri používaní WC.

Komfortné sedadlá 
soft-close

Pneumatické tlačidlo
Chameleon, čierne

Mechanické tlačidlo 
City, chróm

Mechanické tlačidlo  
Clip, matný chróm

Tu si môžete vo svojom 
mobile prehrať video 
o WC s technológiou 
Rimfree®.


