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Z DELABIE zyskujesz podwójnie
HIGIENA RĄK I OSZCZĘDNOŚĆ WODY
DELABIE 100% higieny rąk
W obecnym kontekście sanitarnym proponujemy Państwu dobór naszych
najlepszych rozwiązań do mycia i dezynfekcji rąk: elektroniczne armatura
i dozowniki mydła/żelu wodno-alkoholowego bez kontaktu z dłonią lub
rozwiązania czasowe i mechaniczne. Wszystkie nasze produkty są przeznaczone
do użytku w budynkach użyteczności publicznej i spełniają najwyższe
wymagania w zakresie higieny. Firma DELABIE od dziesięcioleci oferuje
najlepsze na rynku rozwiązania w tej dziedzinie.

DELABIE 90% oszczędności wody i energii

Certyfikacja
ISO 9001: 2015
systemu zarządzania
jakością

PZH: Państwowy zakład
higieny

Wraz z pandemią i stosowaniem gestów stanowiących barierę dla wirusa,
częstotliwość mycia rąk została pomnożona przez 3, a czas mycia przez 2.
Nadmierne zużycie wody i energii jest dziś ogromne i takie pozostanie. Istnieje
pilna potrzeba systematycznego instalowania w budynkach użyteczności
publicznej armatury zapewniającej zarówno maksymalną higienę, jak
i oszczędność wody, która w przypadku rozwiązań DELABIE może wynosić nawet
do 90%. Nie wolno zapominać o kwestiach środowiskowych i ekonomicznych.
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ROZWIĄZANIA
BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ

Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego 512066P - Bateria elektroniczna TEMPOMATIC 4 493500 - Okrągła umywalka HEMI 120490

Rozwiązania bez kontaktu z dłonią /

HIGIENA I KONTROLA
PROLIFERACJI BAKTERII

90% OSZCZĘDNOŚCI
WODY I ENERGII

Automatyczne otwarcie i zamknięcie
bez kontaktu z dłonią
Armatura elektroniczna DELABIE funkcjonuje przez
aktywną detekcję na podczerwień .
Otwarcie wypływu następuje po podstawieniu dłoni
przed detektor. Zamknięcie jest automatyczne
po odstawieniu dłoni z pola detekcji.
Brak kontaktu z dłonią pozwala uniknąć
przenoszenia zarazków przez ręce�

Oszczędność wody
W porównaniu ze standardową armaturą,
elektroniczna armatura DELABIE maksymalnie
zwiększa czynniki oszczędności wody. Pozwala na
zoptymalizowanie faktury za wodę przy jednoczesnym
zachowaniu komfortu użytkownika.
• Automatyczne zamknięcie i podział wypływu
Zamknięcie wypływu wody jest automatyczne
po odstawieniu rąk z pola detekcji, co zapobiega
ryzyku marnotrawstwa (brak zamknięcia przez
zaniedbanie). Blokada wypływu uruchamia się w celu
uniknięcia zablokowania armatury w pozycji otwartej.
Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego
minimum (moczenie, spłukiwanie).
• Wypływ nastawiony na 3 l/min
Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona
na 3 l/min. Zapewnia stabilność wypływu bez
względu na wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ
można regulować od 1,5 l/min do 6 l/min.

Program spłukiwania okresowego przeciw
proliferacji bakterii
W przypadku dłuższej przerwy w używaniu woda
w instalacji nie jest odnawiana, faworyzując w ten
sposób rozmnażanie się bakterii (odizolowane
stanowisko, sanitariaty zamknięte podczas wakacji,
itp.).
Armatura elektroniczna DELABIE jest wyposażona
w program okresowego spłukiwania. Automatyczne
spłukiwanie przez około 60 sekund jest
uruchamiane co 24 godziny po ostatnim użyciu
(możliwość wyboru w niektórych modelach).
Antystagnacyjny elektrozawór
Standardowe elektrozawory dostępne na rynku są
wyposażone w kauczukową membranę, za którą woda
pozostaje w stagnacji i nie jest odnawiana, co sprzyja
rozwojowi bakterii.
Firma DELABIE opracowała technologię
funkcjonującą bez membrany (opatentowany system).
Elektrozawór z tłokiem pozwala na ewakuację
i odnowienie wody przy każdym użyciu, co ogranicza
nisze bakteryjne.
Samoczyszczący system z kalibrowaną szczeliną
zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Eliminuje
również uderzenia hydrauliczne dzięki powolnemu
zamknięciu.
Sitko higieniczne
W przeciwieństwie do standardowego napowietrzacza,
sitko DELABIE posiada specyficzną konstrukcję
z Hostaformu®, tworzywa antyosadowego (kamień
osadza się 10 razy wolniej).
Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń
oraz chroni przed rozwojem zarazków�
Wężyki zasilające PEX
Wężyki są odporne na dezynfekcję termiczną
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie
w budynkach użyteczności publicznej w walce
z rozwojem bakterii.
Armatura bez bakterii chorobotwórczych
Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii
chorobotwórczych.

Oszczędność energii
Armatura elektroniczna DELABIE wymaga niewielkiej
ilości energii do funkcjonowania. Firma DELABIE
wybrała technologię aktywnej podczerwieni
impulsowej, rozwiązanie o niskim zużyciu energii.
Wiązka podczerwieni emitowana okresowo pozwala
na oszczędności energii jednocześnie gwarantując
skuteczność detekcji.
Modele elektroniczne DELABIE na baterie posiadają
średnią autonomię pracy 350 000 cykli (lub 3 do 6 lat)
w zależności od częstotliwości używania.
Stosowane baterie litowe są standardowymi bateriami
dostępnymi na rynku i nadają się do recyklingu.
Istotne oszczędności wody ciepłej realizowane dzięki
armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością
energii.

Higiena i kontrola
proliferacji bakterii

Antystagnacyjny elektrozawór

Brak kontaktu z dłonią
Tradycyjna
bateria
9 l/min

Bateria
DELABIE
3 l/min

0%

90%

6,3 L

0,6 L

42 s

12 s

Oznakowanie ekologiczne
Wydajność armatury elektronicznej DELABIE
w odniesieniu do oszczędności wody i energii
pozwala na osiągnięcie najwyższej punktacji
w międzynarodowych systemach certyfikacji takich
jak HQE, BREEAM lub LEED.

Oszczędność wody podczas
jednego użycia

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY
Porównanie tradycyjnej baterii z elektroniczną baterią DELABIE
Wypływ

9L

3L

Moczenie

5s

5s

Namydlanie

30 s

Opłukanie

7s

7s

Zużycie wody

6,3 L
42 s

0,6 L
12 s

Mycie i dezynfekcja rąk
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Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego 512066S - Zawór elektroniczny BINOPTIC 379ENC
Umywalka nablatowa ALGUI 120110 - Lustro prostokątne Inox 3459

Elektroniczne dozowniki mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego /
Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego
Ścienny, na baterie

256

• Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
• Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień
(regulowana odległość detekcji)�
• Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.
• Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny�
• Pompa dozująca chroniąca przed marnotrawstwem: doza 0,8 ml
(regulacja do 7 doz na detekcję)�
• Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem się.
• Zrównoważone zasilanie: niskie zużycie energii
• Szybka instalacja: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych
w korpusie dozownika�
• Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii�
• Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności�
• Okienko kontroli poziomu mydła�
• Grubość Inoxu: 1 mm�
• Pojemność: 1 litr�
• Wymiary: 90 x 105 x 256 mm�
• Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s�
• Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym�
• CE�
• 10 lat gwarancji�

Elektroniczny dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego - Ścienny, na baterie
Inox 304 błyszczący, 1 litr

512066P

Inox 304 satynowy, 1 litr

512066S

Inox 304 epoksyd biały, 1 litr

512066W

79
105

90

512066

Mycie i dezynfekcja rąk
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Bateria elektroniczna do umywalki TEMPOMATIC MIX 4 490006

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 /

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
• Łatwa instalacja: system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody
TEMPOMATIC 4
Stojąca armatura elektroniczna do umywalki
• Zasilanie sieciowe 230/6 V lub zintegrowanymi bateriami
litowymi 123 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny
zintegrowane w korpusie armatury�
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość
regulacji od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe
(~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień,
optymalnie na końcu wylewki�
• Korpus z chromowanego metalu�
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami�
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Antyblokada wypływu�
• Boczna dźwignia regulacji temperatury
z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej
w bateriach�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

Standardowa dźwignia

Długa dźwignia

Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury

Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury

35 max

490100
490100LH

Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazda elektrycznego
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury

110

110

400

Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury

490000
490000LH

35 max

Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury

400

Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury

75

Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe

75

Bateria TEMPOMATIC MIX 4

50x50x25

490001
490001LH
490101
490101LH

3/8"

3/8"

Zasilanie bateriami
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury

490006

490000

490006LH

490006LH

490106
490106LH

440000

Bez zaworu odcinającego

440100

110

110
35max

Z zaworem odcinającym

35 max

Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe

75

75

Zawór TEMPOMATIC 4

440001

Bez zaworu odcinającego

440101

385

Z zaworem odcinającym

385

Zasilanie sieciowe - podłączenie do gniazda elektrycznego

Zasilanie bateriami
Z zaworem odcinającym

440006

Bez zaworu odcinającego

440106

Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

3/8"

440001

3/8"

440006

Mycie i dezynfekcja rąk
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/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC MIX 3

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
• Łatwa instalacja: instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody

100

492006

Standardowa dźwignia

Długa dźwignia

Bateria TEMPOMATIC MIX 3
Z zaworami odcinającymi, standardowa dźwignia zmiany temperatury
Z zaworami odcinającymi, długa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, standardowa dźwignia zmiany temperatury
Bez zaworów odcinających, długa dźwignia zmiany temperatury
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

10

Mycie i dezynfekcja rąk

492006
492006LH
492106
492106LH

30 max

30 max
3/8"

3/8"

492106LH

355

120

120

400

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane
w korpusie armatury�
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki�
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,
piktogram wskazuje sposób użycia�
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Antyblokada wypływu�
• Boczna dźwignia regulacji temperatury
z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

100

TEMPOMATIC MIX 3
Bateria elektroniczna do umywalki ze zintegrowaną baterią

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 3 /

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
• Łatwa instalacja: instalacja jak w przypadku tradycyjnej armatury, system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody
TEMPOMATIC 3
Ścienny zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane
w korpusie armatury�
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu
wylewki�
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,
piktogram wskazuje sposób użycia�
• Wężyk PEX W⅜" z filtrem�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Antyblokada wypływu�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

• Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane
w korpusie armatury�
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu
wylewki�
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami,
piktogram wskazuje sposób użycia�
• Mocowanie ścienne Z½"�
• Ø50, L�190 mm�
• Antyblokada wypływu�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

100

100

TEMPOMATIC 3
Zawór elektroniczny do umywalki ze zintegrowaną baterią

4 max
1/2"

30 max

120

395

120

30 max
350

1/2"

18
190

20
190

3/8"
3/8"

442006

442106

443006

Zawór TEMPOMATIC 3

443016

Zawór ścienny TEMPOMATIC 3

Z zaworem odcinającym

442006

Podtynkowe przyłącze wody

443006

Bez zaworu odcinającego

442106

Do płyty ≤ 4 mm

443016

Przewidzieć mieszacz PREMIX
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

Przewidzieć mieszacz PREMIX
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

Mycie i dezynfekcja rąk
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Zawór elektroniczny do umywalki BINOPTIC 388015 - Umywalka do częściowej zabudowy QUADRA 120650

Armatura elektroniczna BINOPTIC /

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii, wylewka gładka wewnątrz o małej
pojemności, antystagnacyjny elektrozawór w modelach na baterie

• Konserwacja: diody LED pomocne w diagnostyce
BINOPTIC
Armatura elektroniczna do umywalki, zasilanie sieciowe lub na baterie

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi 123 6 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Programowane spłukiwanie okresowe
(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki�
• Korpus z chromowanego mosiądzu� Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜"�
• Antyblokada wypływu�
• Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne)�
• Boczna, długa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej w bateriach�
• Dwie dostępne wysokości w zależności od wybranej umywalki:
170 mm do umywalek częściowo zabudowanych�
250 mm do umywalek nablatowych�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych� 10 lat gwarancji�

Długa dźwignia

Bateria BINOPTIC MIX
Zasilanie sieciowe
H� 170 mm

388MCHLH

H� 250 mm

398MCHLH
488MCHLH

H� 250 mm

498MCHLH

Zawór BINOPTIC

170

H� 170 mm

250

Zasilanie bateriami

175

388015

H� 250 mm

398015

Zasilanie bateriami
H� 170 mm

488015

H� 250 mm

498015

Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

420

420

H� 170 mm

185
110x75x40

3/8"

388MCHLH

30 max

110x75x40

30 max

Zasilanie sieciowe

3/8"

498015

Mycie i dezynfekcja rąk
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/ Armatura elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
• Łatwa instalacja: system elektroniczny zintegrowany w korpusie armatury
• Łatwa wymiana baterii: od 3 do 6 lat, bez demontażu armatury i zamykania wody
TEMPOMATIC 4
Ścienna bateria elektroniczna do umywalki
N
EW

• Zasilanie sieciowe 230/6 V
lub zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.
• Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny
zintegrowane w korpusie armatury�
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość
regulacji od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Spłukiwanie okresowe
(~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie
na końcu wylewki�
• Korpus z chromowanego metalu�
• Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami�
• Zawory odcinające�
• Antyblokada wypływu�
• Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

Standardowa dźwignia

* Przewidywana dostępność: 2 połowa 2020 roku.
O dostępność pytać dział handlowy.

Długa dźwignia

100

Bateria ścienna TEMPOMATIC MIX 4
Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe
L�160 mm ścienna (podtynkowe przyłącza wody)

1/2"

493400 *

L�220 mm ścienna (podtynkowe przyłącza wody)

493500 *

L�130 mm zaścienna

493410

L�190 mm zaścienna

493510

160

50x50x25

190

110

35 max

3/8"

Zasilanie bateriami
L�160 mm ścienna (podtynkowe przyłącza wody)

493406 *

L�220 mm ścienna (podtynkowe przyłącza wody)

493506 *

L�130 mm zaścienna

493416

L�190 mm zaścienna

493516

493400

493516

Długa dźwignia zmiany temperatury (dodać ‚L” na końcu numeru)
Zawór ścienny TEMPOMATIC 4
Zasilanie sieciowe - zasilanie podtynkowe
L�130 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)

443400

L�190 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)

443500

L�130 mm zaścienny

443410

L�190 mm zaścienny

443510

Zasilanie bateriami
L�190 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)

443506

L�130 mm zaścienny

443416

L�190 mm zaścienny

443516

L�130 mm do płyty ≤ 24 mm lub do pełnej ściany

443426

L�190 mm do płyty ≤ 24 mm lub do pełnej ściany

443526

Mycie i dezynfekcja rąk

1/2"

1/2"
190

50x50x25

443406

14

3/8"

130

L�130 mm ścienny (podtynkowe przyłącze wody)

Przewidzieć mieszacz PREMIX do zaworów
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

165

443410

443506

30 max

Armatura elektroniczna BINOPTIC /

• Oszczędność wody: 90%
• Higiena: brak kontaktu z dłonią, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii, wylewka gładka wewnątrz o małej
pojemności

• Konserwacja: diody LED pomocne w diagnostyce
BINOPTIC MIX
Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki, zasilanie sieciowe

BINOPTIC

Podtynkowy zawór elektroniczny do ścianki ≤ 190 mm

BINOPTIC MIX

110 max

Podtynkowa bateria elektroniczna na płycie Inox
Ø60

17
70
1/2"

200

185x160
225x200

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Programowane spłukiwanie okresowe
(nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki�
• Filtry i elektrozawory Z⅜"�
• Korpus z chromowanego mosiądzu�
• Chromowana wylewka do instalacji zaściennej ≤ 110 mm�
• Kabel od detektora L�120 mm i wężyki zasilające zgrupowane razem elementem
mocującym�
• Antyblokada wypływu�
• Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne)�
• Boczna dźwignia regulacji temperatury
z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych� 10 lat gwarancji�

110x75x40

240

110 max

230

230

110x75x40

110x75x40

110x75x40

14

3/8"

379ENC
3/8"

379MCH

3/8"

379MCHL

Bateria zaścienna BINOPTIC MIX

379ECM

Zawór ścienny BINOPTIC
Podtynkowy, wylewka L�200 mm

379ENC

Do ścianki ≤ 190 mm, wylewka L�205 mm

379DER

Do ścianki ≤ 190 mm, wylewka L�135 mm

379D13

Bateria podtynkowa BINOPTIC MIX

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

379MCH

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

379ECM

Długa dźwignia zmiany temperatury

379MCHL

Długa dźwignia zmiany temperatury

379ECML

W opcji: kabel elektryczny L�5 m
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

W opcji: kabel elektryczny L�5 m
W opcji: nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów
ekologicznych (dodać ‚LD” na końcu numeru)

Mycie i dezynfekcja rąk
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/ Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią TEMPOGENOU / MIXFOOT / MONOFOOT

• Higiena: brak kontaktu z dłonią, automatyczne zamknięcie czasowe lub natychmiastowe
• Komfort: automatyczne zamknięcie

TEMPOGENOU
Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem

MIXFOOT / MONOFOOT
Armatura do umywalki uruchamiana stopą

• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,
możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min�
• Wzmocniony drążek�
• Ścienna rozeta mocująca z litego mosiądzu wzmocniona 4 śrubami
z Inoxu w modelu prostym�
• Zasilanie w wodę zimną lub zmieszaną�
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".
• 10 lat gwarancji�

• Natychmiastowe, automatyczne zamknięcie.
• Składany przycisk, aby ułatwić czyszczenie posadzki.
• Regulowana wysokość przycisku�
• Mocowanie 4 śrubami�
• Filtry�
• Nastawione mieszanie wody z możliwością regulacji w modelu baterii
MIXFOOT: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu przycisku
lub wody zmieszanej do końca odchyłu (kontakt z posadzką)�
• Dostępny z mocowaniem do posadzki lub ściennym�
• 10 lat gwarancji�

30
1/2"
Ø 80

1/2"

280

1/2"
435

735400

739100

1/2"
35
Ø 50

1/2"

440

300

1/2"

734100

736102

Bateria MIXFOOT
Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14

739000

Mocowanie do posadzki Z½"

739100

Mocowanie ścienne Z½"

739102

Zawór MONOFOOT
Zawór TEMPOGENOU

Mocowanie do posadzki, nakrętka nasadowa Ø14

736001

Prosty do zasilania liniowego

735400

Mocowanie do posadzki Z½"

736101

Kątowy do zasilania podtynkowego

734100

Mocowanie ścienne Z½"

736102

Przewidzieć mieszacz termostatyczny PREMIX
W opcji: wylewka (patrz obok)
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Przewidzieć mieszacz termostatyczny PREMIX do zaworu MONOFOOT
W opcji: wylewka (patrz obok)

Wylewki /
Nieruchoma, odlewana wylewka
Stojąca

Ruchoma wylewka ‚C”
Stojąca

Wylewka rura
Stojąca

• Wylewka L�140 mm, H�120 mm, Z½"�
• Wzmocnione mocowanie 3 śrubami Inox�
• Lity, chromowany mosiądz�
• Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min�
• 10 lat gwarancji�

• Wylewka „C” Z½"�
• Mocowanie przeciwnakrętką�
• Chromowany mosiądz�
• Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min�
• 10 lat gwarancji�

• Wylewka rura na podstawie Z½"�
• Chromowany mosiądz�
• Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze
bakteryjne)�
• Antyosadowe sitko wypływowe�
• 10 lat gwarancji�

170

120

120

150

981142

15 max

1/2"
1/2"

30 max

30 max

150
1/2"
140

967152

204001

Ruchoma wylewka rura Ø22
Ruchoma wylewka ‚C”
Nieruchoma, odlewana wylewka

981142

L�150 mm H�140 mm, 3 l/min

1306T1

L�200 mm H�260 mm, 3 l/min

1306T2

L�150 mm H�120 mm

967152

L�300 mm H�260 mm

1306T3

L�200 mm H�200 mm

967202

Nieruchoma wylewka rura Ø16

204001

Nieruchoma wylewka
Ścienna/Zaścienna

Nieruchoma wylewka
Zaścienna

Nieruchoma, zagięta wylewka
Ścienna

• Wylewka Ø32, Z½"�
• Lity, chromowany mosiądz�
• Sitko antyosadowe nastawione na 3 l/min�
• 10 lat gwarancji�

• Wylewka L�75 mm, Z½"�
• Do instalacji zaściennej
z kołkiem antyobrotowym�
• Możliwość skrócenia gwintowanej
prowadnicy�
• Opływowy kształt, zapobiegający wyrwaniu�
• Lity, chromowany mosiądz�
• Antyosadowe sitko gwiazda�
• 10 lat gwarancji�

• Wylewka rura Ø18, Z½"�
• L�120 mm�
• Chromowany mosiądz�
• Sitko�
• 10 lat gwarancji�

Ø 32

120

Ø 60

Ø 21

1/2"

165 max

Ø 48

Ø 21

1/2"

10 max

1/2"

60

947151

Zaścienna wylewka z rozetą
L�120 mm

947151

L�170 mm

947157

75

230 max

120

941922

942200

Ścienna wylewka bez rozety
(podtynkowe przyłącze wody)
L�110 mm

947120

Nieruchoma, zaścienna wylewka

L�160 mm

947170

Do ścianki ≤ 230 mm

942200

Nieruchoma, zagięta wylewka ścienna

Do ścianki ≤ 30 mm

942040

Sitko gwiazda

941120

Przeciwnakrętka na 3 śruby

826315

Sitko nastawione na 3 l/min
do płyty ≤ 10 mm

941922

Ścienna wylewka z rozetą
(podtynkowe przyłącze wody)
L�120 mm

947135

W opcji: inne długości prowadnic zaściennych

Mycie i dezynfekcja rąk
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/ Profesjonalne umywalki
Umywalka GENOU
Uruchamiana kolanem

• Umywalka na postumencie uruchamiana stopą�
• Możliwość instalacji ściennej i/lub na posadzce�
• Inox 304 bakteriostatyczny�
• Grubość Inoxu: 0,8 mm�
• Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu 7 sekund�
• Prosta konserwacja: panel dostępu od przodu�
• Dostarczana z korkiem 1¼"�
• Bez przelewu�
• Dostarczana z mocowaniami�
• Znak CE� Produkt zgodny z normą PN-EN 14688�
• Waga: 10 kg�
• 10 lat gwarancji�

• Umywalka ścienna uruchamiana kolanem�
• Inox 304 bakteriostatyczny�
• Grubość Inoxu: 1,2 mm�
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem�
• Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym, czas wypływu 7 sekund�
• Dostarczana z korkiem 1¼"�
• Bez przelewu�
• Dostarczana z mocowaniami�
• Znak CE� Produkt zgodny z normą PN-EN 14688�
• Waga: 5 kg�
• 10 lat gwarancji�

110

250

160

70
140

185

30

350

495

850

150

Umywalka SXL
Uruchamiana stopą

290

315

360

385

390

Ø 315
385

180300

Umywalka SXL na postumencie ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy
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180330

180300

Umywalka GENOU ścienna ze zintegrowaną armaturą
Inox 304 satynowy

180330

Profesjonalne umywalki /
Umywalka SXS mechaniczna
Uruchamiana kolanem

Umywalka SXS elektroniczna
Uruchamiana elektronicznie

• Umywalka ścienna uruchamiana kolanem�
• Inox 304 bakteriostatyczny�
• Grubość Inoxu: 0,8 mm�
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem�
• Istnieje w wersji ze ścianką lub bez ścianki�
• Istnieje w wersji podstawowej (bez armatury) lub w wersji kompletnej
(z armaturą i mieszaczem wstępnym)�
• Wersja kompletna zawiera: wylewkę „C”, zawór czasowy z delikatnym
uruchamianiem i czasem wypływu 7 sekund oraz mieszacz wstępny
z zaworami zwrotnymi�
• Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność
na wandalizm�
• Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min�
• Maksymalna higiena: brak kontaktu armatury z dłonią�
• Bez przelewu�
• Dostarczana z mocowaniami�
• Znak CE� Produkt zgodny z normą PN-EN 14688�
• Waga: 4,3 kg�
• 10 lat gwarancji�

• Umywalka ścienna uruchamiana elektronicznie�
• Inox 304 bakteriostatyczny�
• Grubość Inoxu: 1,2 mm�
• Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem�
• Istnieje w wersji ze ścianką lub bez ścianki�
• Dostarczana z elektroniczną baterią ze zintegrowanymi bateriami
i elektrozaworem oraz z dozownikiem mydła lub żelu
wodno-alkoholowego z chromowanego mosiądzu�
• Dostarczana z korkiem 1¼"� Bez przelewu�
• Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min�
• Maksymalna higiena: brak kontaktu armatury z dłonią, antystagnacyjny
elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii�
• Dostarczana z mocowaniami�
• Znak CE� Produkt zgodny z normą PN-EN 14688�
• Waga: 4,1 kg�
• 10 lat gwarancji�

300

360
20

150

194

200

250

610

535

380

340

300

390
195

260

190

350

385

360
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210

385

182320

184320

Umywalka SXS mechaniczna bez armatury
Umywalka bez ścianki

181310

Umywalka ze ścianką

181320

Umywalka SXS mechaniczna z armaturą i mieszaczem wstępnym
Umywalka kompletna bez ścianki

182310

Umywalka SXS elektroniczna z armaturą i dozownikiem mydła

Umywalka kompletna ze ścianką

182320

Umywalka kompletna bez ścianki

184310

Dozownik mydła

374001

Umywalka kompletna ze ścianką

184320

Mycie i dezynfekcja rąk
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ROZWIĄZANIA
MECHANICZNE, CZASOWE

Bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 795000 - Umywalka zbiorowa DUPLO RP 121390

Rozwiązania mechaniczne, czasowe /

HIGIENA I KONTROLA
PROLIFERACJI BAKTERII

90% OSZCZĘDNOŚCI WODY
I ENERGII

Automatyczne zamknięcie czasowe,
bez kontaktu z dłonią
Armatura czasowa DELABIE uruchamiana przez
naciśnięcie na przycisk, po określonym czasie
wypływu zostaje automatycznie zamknięta.
Brak kontaktu z dłonią po umyciu pozwala uniknąć
przenoszenia zarazków przez ręce�

Oszczędność wody
W porównaniu ze standardową armaturą, czasowa
armatura DELABIE maksymalnie zwiększa czynniki
oszczędności wody. Pozwala na zoptymalizowanie
faktury za wodę przy jednoczesnym zachowaniu
komfortu użytkownika.
• Automatyczne zamknięcie i podział wypływu
Automatyczne zamknięcie czasowe po 7 sekundach
wypływu. Armatura czasowa DELABIE zapobiega
ryzyku marnotrawstwa (brak zamknięcia przez
zaniedbanie). System antyblokady AB w niektórych
modelach pozwala uniknąć zablokowania armatury
w pozycji otwartej.
Czas wypływu jest ograniczony do niezbędnego
minimum (moczenie, spłukiwanie).
• Wypływ nastawiony na 3 l/min
Armatura elektroniczna DELABIE jest nastawiona
na 3 l/min. Zapewnia stabilność wypływu bez
względu na wahania ciśnienia w instalacji. Wypływ
jest nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, jednak
można go regulować od 1,5 l/min do 6 l/min.

Sitko higieniczne
W przeciwieństwie do standardowego napowietrzacza,
sitko DELABIE posiada specyficzną konstrukcję
z Hostaformu®, tworzywa antyosadowego (kamień
osadza się 10 razy wolniej).
Ogranicza zatrzymywanie wody i zanieczyszczeń
oraz chroni przed rozwojem zarazków�
Wężyki zasilające PEX
Wężyki są odporne na dezynfekcję termiczną
i chemiczną stosowaną profilaktycznie lub doraźnie
w budynkach użyteczności publicznej w walce
z rozwojem bakterii.
Armatura bez bakterii chorobotwórczych
Armatura DELABIE jest dostarczana bez bakterii
chorobotwórczych.

DESIGN
Budynki użyteczności publicznej i design
Produkty DELABIE, znane ze swojej wytrzymałości
i odporności, posiadają ponadczasowy design�
Różnorodność oferty sprawia, że produkty idealnie
harmonizują się z wnętrzami różnych budynków
użyteczności publicznej. Ważne jest, aby w budynkach
biurowych lub galeriach handlowych estetyka
produktu integrowała się z designem pomieszczenia.
W więzieniu produkty muszą być odporne
i zabezpieczone: niedostępne mechanizmy, opływowe
kształty, itp.
Design bez ograniczeń
Estetyczne produkt są rzadziej niszczone, ponieważ
użytkownicy bardziej je szanują. Czyste kształty
armatury ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń
i ułatwiają czyszczenie. Łatwy i jednocześnie
zabezpieczony dostęp do mechanizmu ułatwia
konserwację.

Higiena i kontrola
proliferacji bakterii

Optymalny czas wypływu
Tradycyjna
bateria
9 l/min

Bateria
DELABIE
3 l/min

0%

90%

6,3 L

0,7 L

42 s

14 s

Oszczędność energii
Armatura czasowa DELABIE funkcjonuje bez zasilania
elektrycznego. Produkty nie generują zużycia energii.
Istotne oszczędności wody ciepłej realizowane dzięki
armaturze DELABIE są jednocześnie oszczędnością
energii.
Ekologia
Konstrukcja armatury czasowej DELABIE z tworzyw
nadających się w 100% do recyklingu pozwala im
osiągnąć najlepszą w swojej kategorii ocenę cyklu
życia.
Oznakowanie ekologiczne
Wydajność armatury czasowej DELABIE
w odniesieniu do oszczędności wody i energii
pozwala na osiągnięcie najwyższej punktacji
w międzynarodowych systemach certyfikacji takich
jak HQE, BREEAM lub LEED.

Oszczędność wody podczas
jednego użycia

PORÓWNANIE ZUŻYCIA WODY
Porównanie tradycyjnej baterii z baterią czasową DELABIE
Wypływ

9L

3L

Moczenie

5s

7s

Namydlanie

30 s

Opłukanie

7s

7s

Zużycie wody

6,3 L
42 s

0,7 L
14 s

Mycie i dezynfekcja rąk
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Umywalka ścienna AQUEDUTO 120150 - Bateria czasowa TEMPOMIX 3 794055 - Dozownik mydła lub żelu wodno-alkoholowego 510580

Dozowniki mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego /
Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego z delikatnym uruchamianiem
Ścienny

Inox 304 satynowy, model 0,5 litra

Inox 304 epoksyd biały, model 0,5 litra

• Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek
i uniwersalny klucz DELABIE.
• Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.
• Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny�
• Przycisk z delikatnym uruchamianiem.
• Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego
przytrzymania przycisku�
• Antywyciekowa pompa dozująca chroniąca przed marnotrawstwem (wodoszczelna)�
• Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności�
• Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła�
• Okienko kontroli poziomu mydła�
• Grubość Inoxu: 1 mm�
• Pojemność: 0,5 litra lub 1 litr�
• Wymiary modelu 0,5 litra: 90 x 105 x 185 mm�
Wymiary modelu 1 litr: 90 x 105 x 252 mm�
• Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s�
• Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym�
• 10 lat gwarancji�

80

185

Inox 304 błyszczący, model 1 litr

55

105

90

510583/510586/510584

80

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego
z delikatnym uruchamianiem - 0,5 litra
510583

Inox 304 satynowy

510586

Inox 304 epoksyd biały

510584

252

Inox 304 błyszczący

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego
z delikatnym uruchamianiem - 1 litr
Inox 304 błyszczący

510580

Inox 304 satynowy

510582

Inox 304 epoksyd biały

510581

105

55
90

510580/510582/510581
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Dozownik mydła 792150 - Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 441157 - Umywalka zbiorowa Inox CANAL 120250 - Lustro prostokątne Inox 3458

Dozowniki mydła w płynie /
Zaścienny dozownik mydła
Do instalacji zaściennej

Dozownik mydła w płynie
Stojący, prosta wylewka

Dozownik mydła w płynie
Stojący, zagięta wylewka

• Model odporny na wandalizm do instalacji
zaściennej do 180 mm�
• Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu�
• System antywyciekowy (wodoszczelny)�
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem
imbusowym.
• Do oddalonego zbiornika (dostarczany bez
zbiornika), z elastyczną rurką 1,20 m�
• 10 lat gwarancji�

• Kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym:
jedynie modele ze zbiornikiem (nr 729008,
729508)�
• Model do instalacji na umywalce�
• Model odporny na wandalizm.
• Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu�
• System antywyciekowy (wodoszczelny)�
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem
imbusowym.
• Napełnianie od góry (odkręcając przycisk)
lub od dołu (odkręcając zbiornik)�
• 10 lat gwarancji�

• Kompatybilne z żelem wodno-alkoholowym:
jedynie modele ze zbiornikiem (nr 729012,
729512)�
• Model do instalacji na umywalce�
• Model odporny na wandalizm.
• Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu�
• System antywyciekowy (wodoszczelny)�
• Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem
imbusowym.
• Napełnianie od góry (odkręcając przycisk)
lub od dołu (odkręcając zbiornik)�
• 10 lat gwarancji�

120

77

73

73

35 max

280

35 max

223

Ø 47
32

Ø 21
Ø9

Ø 47
Ø 21 1/2"

223

35 max

1/2"

Ø 21 1/2"

Ø 47
Ø 21 1/2"

280

1200 max

75

73

Ø 21 1/2"
190 max

Ø 47

35 max

73

120
77

Ø 47

67

729150

Ø 89

Ø 89

Ø 74

729008

729508

Stojący dozownik mydła w płynie
Prosta wylewka

Zaścienny dozownik mydła
w płynie do oddalonego zbiornika

729150

Ø 74

729012

729512

Stojący dozownik mydła w płynie
Zagięta wylewka

Ze zbiornikiem 1 litr

729008

Ze zbiornikiem 1 litr

729012

Ze zbiornikiem 0,5 litra

729508

Ze zbiornikiem 0,5 litra

729512

729108

Z elastyczną rurką 1,20 m
do oddalonego zbiornika

729112

Z elastyczną rurką 1,20 m
do oddalonego zbiornika
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Stojąca bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 3 794000 - Szklane, prostokątne lustro 3454 - Ścienny pojemnik na śmieci Inox 304 510461P
Okrągła umywalka do zabudowy HEMI 120490

Armatura czasowa TEMPOMIX 3 /

• Oszczędność wody: 90%
• Komfort: wybór temperatury przyciskiem-pokrętłem, delikatne uruchamianie
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, opływowe kształty
TEMPOMIX
Bateria czasowa do umywalki

• Delikatne uruchamianie.
• Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiempokrętłem.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Wandaloodporne sitko antyosadowe.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

• Delikatne uruchamianie.
• Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiempokrętłem.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Antyosadowe sitko wypływowe.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Ergonomiczne pokrętło z chromowanego metalu.
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

400

355

30 max

60

110

30 max

30 max

110

355

105

400

105

30 max

60

70

70

TEMPOMIX 3
Bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem

3/8"
3/8"

3/8"
3/8"

794000

794100

795000

Bateria stojąca TEMPOMIX 3

795100

Bateria stojąca TEMPOMIX

Z zaworami odcinającymi

794000

Z zaworami odcinającymi

795000

Bez zaworów odcinających

794100

Bez zaworów odcinających

795100

W opcji: napowietrzacz confort
Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)

W opcji: napowietrzacz confort
Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych
(dodać ‚LD” na końcu numeru)
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Zawór czasowy do umywalki TEMPOSOFT 2 741550

Armatura czasowa TEMPOSOFT 2 /

• Oszczędność wody: 90%
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, wzmocnione mocowanie, opływowe kształty
• Komfort: wybór temperatury boczną dźwignią zmiany temperatury w bateriach, delikatne uruchamianie
TEMPOSOFT MIX 2
Stojąca bateria czasowa do umywalki

TEMPOSOFT 2
Zawór czasowy do umywalki

• Delikatne uruchamianie.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Wandaloodporne sitko antyosadowe.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Wężyki PEX W⅜" z filtrami i zaworami zwrotnymi�
• Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu�
• Boczna dźwignia regulacji temperatury
z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej w bateriach�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

Standardowa dźwignia

• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½"�
• Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką�

Długa dźwignia
1/2"

75

Ø 48

740300

355

400

100

30 max

85
30 max

85

100

15

30 max

110
1/2"
100

741500

3/8"
3/8"

742500

Zawór stojący TEMPOSOFT 2

742510LH

Bateria stojąca TEMPOSOFT MIX 2
Z zaworami odcinającymi
Standardowa dźwignia zmiany temperatury
Długa dźwignia zmiany temperatury

742500
742500LH

Bez zaworów odcinających
Standardowa dźwignia zmiany temperatury
Długa dźwignia zmiany temperatury

742510
742510LH

Wzmocnione mocowanie przeciwnakrętką
na 3 śruby Inox

740300

Mocowanie przeciwnakrętką

740500

Zawór ścienny TEMPOSOFT 2
L�110 mm

741500

L�150 mm

741550

L�150 mm z przeciwnakrętką

741555

Przewidzieć mieszacz PREMIX
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Bateria czasowa do umywalki TEMPOMIX 3 794055 - Umywalka MINERALCAST 454120 - Podajnik ręczników papierowych 510712S

Armatura czasowa TEMPOMIX 3 /

• Oszczędność wody: 90%
• Komfort: wybór temperatury przyciskiem-pokrętłem, delikatne uruchamianie
• Odporność na wandalizm: lity mosiądz, opływowe kształty

N
EW

TEMPOMIX 3
Ścienna bateria czasowa do umywalki z delikatnym uruchamianiem

Podtynkowe
przyłącza wody
3 możliwości instalacji

Betonowa wnęka

• Delikatne uruchamianie.
• Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiempokrętłem.
• Czas wypływu ~7 sekund.
• Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji
od 1,5 do 6 l/min�
• Wandaloodporne sitko antyosadowe.
• Korpus z litego, chromowanego mosiądzu�
• Filtry i zawory zwrotne�
• Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej�
• Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych�
• 10 lat gwarancji�

Profile z płytą GK
56 min

110 max

2-20

110

1/2"

190

3/8"

794050

794165

Pełna ściana

Instalacja zaścienna
Bateria ścienna TEMPOMIX 3
Ścienna (podtynkowe przyłącza wody) - ½"
L�110 mm bez zaworów odcinających

794050

L�190 mm bez zaworów odcinających

794055

Zaścienna - Wężyki PEX ⅜"
L�110 mm bez zaworów odcinających

794150

L�110 mm z zaworami odcinającymi

794160

L�190 mm bez zaworów odcinających

794155

L�190 mm z zaworami odcinającymi

794165

W opcji: napowietrzacz confort
Nastaw fabryczny na 1,4 l/min do certyfikatów ekologicznych (dodać ‚LD” na końcu numeru)
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ROZWIĄZANIA
DO SUSZENIA RĄK

Podajnik ręczników papierowych 510601S - Ścienny pojemnik na śmieci Inox 510461S

Podajniki ręczników papierowych /
Ścienny podajnik ręczników papierowych
Na 500 ręczników papierowych

Inox 304 satynowy

Inox 304 błyszczący

Inox 304 epoksyd biały

• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
• Kontrola poziomu papieru�
• System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych.
• Pojemność: 500 odcinków.
• Wymiary: 120 x 275 x 360 mm�
• Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm,
odcinek złożony 115 x 250 mm�
• 10 lat gwarancji�

360

275

Ścienny podajnik ręczników papierowych - 500 odcinków
Inox 304 błyszczący

510601P

Inox 304 satynowy

510601S

Inox 304 epoksyd biały

510601W

Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków

6606

120

510601
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/ Podajniki na ręczniki papierowe i pojemniki na śmieci
Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model
Na 750 ręczników papierowych

• Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
• Kontrola poziomu papieru�
• Pojemność: 750 odcinków.
• Grubość metalu: 1 mm�
• Wymiary: 130 x 275 x 450 mm�
• Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm,
odcinek złożony 115 x 250 mm�
• 10 lat gwarancji�

450

275

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe - Duży model - 750 odcinków
Inox błyszczący

6601

Inox satynowy

6607D

Epoksyd biały

6602

Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 180 odcinków

6606

130

6601/6607D/6602

Ścienny pojemnik na śmieci: na ręczniki papierowe i zużyte papiery
Z zapadnią, 16 litrów

• System mocowania worka na śmieci wewnątrz pojemnika.
• Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.
• Klapka Inox błyszczący�
• Pojemność: 16 litrów�
• Grubość metalu: 1 mm�
• Wymiary: 130 x 275 x 475 mm�
• 10 lat gwarancji�

475

275

Ścienny pojemnik na śmieci 16 litrów: na ręczniki papierowe i zużyte papiery
Inox błyszczący

6611

Inox satynowy

6617

Epoksyd biały

6612

34
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6611/6617/6612

Pojemniki - Kosze na śmieci /
Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci
Bez pokrywy, 38 litrów

• Model mocny.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Pojemność: 38 litrów�
• Grubość Inoxu: 1 mm�
• Wymiary: 160 x 400 x 590 mm�
• 10 lat gwarancji�

160

590

400

Pojemnik na śmieci 38 litrów bez pokrywy
Inox 304 błyszczący

510463P

Inox 304 satynowy

510463S

510463

Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci
Bez pokrywy, 25 litrów

• Model mocny.
• Inox 304 bakteriostatyczny.
• Pojemność: 25 litrów�
• Grubość Inoxu: 1 mm�
• Wymiary: 155 x 355 x 460 mm�
• 10 lat gwarancji�

155

460

355

Pojemnik na śmieci 25 litrów bez pokrywy
Inox 304 błyszczący

510461P

Inox 304 satynowy

510461S

510461

Mycie i dezynfekcja rąk

35

Ultraszybka suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza SPEEDJET 2 510623C

Ultraszybkie suszarki do rąk /

N
EW

Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza oraz z filtrem HEPA
Bez zbiornika

Ultraszybkie suszenie
w 10 do 12 sekund

320

180

540

• Suszarka do rąk z intensywnym i dwustronnym strumieniem powietrza�
• Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund�
• Filtr HEPA: zatrzymuje 99,99% bakterii znajdujących się w powietrzu i oczyszcza
wydmuchiwane powietrze�
• Brak zbiornika: ułatwiona obsługa i czyszczenie� Nowy proces automatycznego
usuwania pozostałej wody z rąk przez odparowanie i sterylizację�
System pozwalający uniknąć konieczności opróżniania zbiornika gromadzącego
wodę oraz zapobiegać wypływowi wody na ścianę lub posadzkę�
• Antybakteryjny ABS dla maksymalnej higieny�
• Komfort: ciepłe powietrze�
• Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień�
• Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie po odsunięciu rąk z pola detekcji�
• Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia
przez ponad 30 sekund�
• Prosta konserwacja: lampki ostrzegawcze wskazują konieczność wykonania
ewentualnych czynności konserwacyjnych (wymiana filtra HEPA, przedmiot
blokujący���)�
• Oszczędność energii: automatyczne wyłączenie rezystora grzewczego powyżej
temperatury 25°C�
• Niskie zużycie energii: moc 1 050 W w trybie bez grzania, 1550 W w trybie grzania�
• 220-240 V~ / 50-60 Hz.
• Przepływ powietrza: 61 l/s� Prędkość powietrza: 540 km/h�
• Poziom hałasu: 66 dBA�
• Wymiary: 180 x 320 x 540 mm�
• Waga: 7,20 kg�
• Klasa II, IP21�
• CE�
• 3 lata gwarancji.
Suszarka do rąk SPEEDJET 2 z intensywnym strumieniem powietrza
Antracytowy metalik

510623C

Biały, matowy

510623W

Filtr HEPA

510623F

510623
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ROZWIĄZANIA
DO ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX BIOCLIP 20871T1 - Okrągła umywalka HEMI 120490
Elektroniczny dozownik mydła lub żelu wodno-alkoholowego 512066S - Podajnik ręczników papierowych 510601S - Prostokątny, ścienny pojemnik na śmieci 510461S

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC MIX /
Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX
Zasilanie sieciowe lub na baterie z ruchomą wylewką

• Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
• Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V lub bateriami litowymi 123 6 V.
• Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia�
• Jednorazowa, zatrzaskowa wylewka z Hostaformu®, nadającego się do recyklingu,
L�180 w modelach BIOCLIP�
• Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne)�
• Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu)�
• Produkty 20164T1, 20464T1 i 20871T1: wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach;
produkty 20164T4, 20464T4 i 20871T3: wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach�
• Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxu�
• Regulacja temperatury uchwytem Higiena L�100�
• Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z⅜"�
• Antyblokada wypływu�
• Elektrozawory przed komorą mieszania się wody�
• Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego)�
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu w modelach zasilanych sieciowo:
> Tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie�
> Tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu�
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej�
Porada: w trybie ON/OFF ustawić detektor z boku baterii�

160

180



Zasilanie sieciowe
BIOCLIP, H�160 L�180

20871T1

BIOCLIP, H�300 L�180

20871T3

H�165 L�160

20164T1

H�305 L�250

20164T4

435

110x75x40

30 max

2

Bateria TEMPOMATIC MIX z ruchomą wylewką

 Aby wyciągnąć jednorazową
wylewkę należy za nią
pociągnąć do siebie�

Zasilanie na baterie
H�165 L�160

20464T1

H�305 L�250

20464T4

W opcji: filtrujące głowice BIOFIL (patrz strona 41)
wylewki Inox lub filtrujące wylewki BIOFIL (patrz strona 40)

Szybka i łatwa instalacja dla
baterii BIOCLIP:

3/8"

2 W jej miejsce włożyć inną
wylewkę

20871T1
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/ Filtry Wylewki BIOFIL
Wylewka BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom
Filtrująca wylewka do jednorazowego użytku

• Wylewka do jednorazowego użytku o progu filtracji 0,1 μm.
• Do instalacji w miejsce zatrzaskowej wylewki BIOCLIP
(bez narzędzi i zamykania zasilania wody)�
• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu�
• Powierzchnia filtrująca: 1200 cm²�
• Wypływ przefiltrowanej wody: 6 l/min* przy 3 barach
(wypływ z filtra bez ograniczenia wypływu w armaturze)�
• Maksymalne ciśnienie: 5 barów�
• Maksymalny czas użycia: 62 dni po instalacji�
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje
chemiczną i termiczną instalacji wodnej�
• Występują w dwóch wersjach:
- Sterylne filtry antybakteryjne, CE klasa I:
nr 20040�10P w sterylnym opakowaniu jednostkowym�
- Niesterylne filtry antybakteryjne, CE klasa I:
nr 30040�10P w niesterylnym opakowaniu jednostkowym�
• Waga: 40 g�

Produkty dodatkowe

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu�

2 zatrzaskowe wylewki z Inoxu Ø28

Wylewki BIOCLIP z Inoxu

Ø 28
129

77

20002

20003

L�129

20002

L�77

20003

Ø 22


2

Jednorazowe wylewki
BIOCLIP

138

Szybka i łatwa instalacja:
Pociągnąć do siebie wylewkę
BIOFIL, aby ją wyciągnąć�

Ø 28

• Zatrzaskowa wylewka
do czyszczenia/dezynfekcji
lub autoklawu�
• Sitko higieniczne
przystosowane do instalacji
filtra (patrz głowice BIOFIL
strona 41).

20040�10P/30040�10P

Ø 22

W jej miejsce włożyć inną
wylewkę filtrującą�

• Jednorazowa, zatrzaskowa
wylewka z Hostaformu®
nadającego się do
recyklingu z sitkiem
gwiazda�
125

20015

10 wylewek BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom
Sterylne, CE

20040.10P

Niesterylne, CE

30040.10P

40
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15 jednorazowych wylewek zatrzaskowych
L.125, Ø22

20015

Filtry Głowice BIOFIL /
Głowica BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom
Filtrująca głowica do jednorazowego użytku
Produkty dodatkowe
N
EW

Szybkozłączki
do głowic A
Nr 20050A�10P/30050A�10P
Nr 20051A�10P/30051A�10P
• Złączki do instalacji głowic A
(bez użycia narzędzi
i zamykania zasilania
w wodę)�

22x100

24x100

25
11

32

Ø 31

Ø 31

820022

820023

820024

24x125

16,5x100
9
29

Ø 31

Ø 31

820025

820026

Szybkozłączki do głowic A BIOFIL
820022

W22/100
Z24/100

820024

Z½"

820023

Z24/125

820025

Z16,5/100

820026

Szybkozłączki
do głowic P

N
EW

* Średni wypływ w trakcie cyklu życia produktu�

Ø 31

30
11

• Głowica do jednorazowego użytku o progu filtracji 0,1 μm.
• Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu�
• Powierzchnia filtrująca: 1400 cm²�
• Wypływ przefiltrowanej wody: 12 l/min* przy 3 barach
(wypływ z filtra bez ograniczenia wypływu w armaturze)�
• Maksymalne ciśnienie: 5 barów�
• Maksymalny czas użycia: 62 dni po instalacji�
• Kompatybilność i odporność na dezynfekcje
chemiczną i termiczną instalacji wodnej�
• Występują w dwóch wersjach:
- Sterylne filtry antybakteryjne, CE klasa I: nr 20050A�10P, 20050P�10P
i nr 20051A�10P, 20051P�10P w sterylnym opakowaniu jednostkowym�
- Niesterylne filtry antybakteryjne, CE klasa I: nr 30050A�10P, 30050P�10P
i nr 30051A�10P, 30051P�10P w niesterylnym opakowaniu jednostkowym�
• Waga: 80 g�

26
12

1/2"

Nr 20050P�10P/30050P�10P
Nr 20051P�10P/30051P�10P
• Złączki do instalacji głowic P
(bez użycia narzędzi
i zamykania zasilania
w wodę)�

Ø 12

69

22x100

10 głowic BIOFIL przeciw legionellom i przeciw wszystkim zarazkom
Głowice A (bez uszczelki)
Sterylne, CE, strumień deszcz

20050A.10P

Sterylne, CE, prosty strumień

20051A.10P

Niesterylne, CE, strumień deszcz

30050A.10P

Niesterylne, CE, prosty strumień

30051A.10P

16,5x100

24x100
9

20050P�10P/30050P�10P
20051P�10P/30051P�10P

29

20050A�10P/30050A�10P
20051A�10P/30051A�10P

32

prosty strumień

Ø 58

26
12

Ø 58

55

55

strumień deszcz

75

Ø 11

Ø 31

Ø 31

Ø 31

820122

820124

820126

Głowice P (z uszczelką)
Sterylne, CE, strumień deszcz

20050P.10P

Szybkozłączki do głowic P BIOFIL

Sterylne, CE, prosty strumień

20051P.10P

W22/100

Niesterylne, CE, strumień deszcz

30050P.10P

Z24/100

820124

Niesterylne, CE, prosty strumień

30051P.10P

Z16,5/100

820126

820122
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/ Notatki
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Ogólne Warunki Sprzedaży /
Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.
Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika
współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe
(producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne
produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.
ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich
wpływania. Przy realizacji zamówień na podstawie
oferty długoterminowej należy wziąć pod uwagę czas
produkcji transzy zleconej do wysyłki. Nie ma możliwości
natychmiastowej produkcji całkowitej ilości produktów
z oferty i przetrzymywania ich na naszym stanie
magazynowym celem dostępności w każdym momencie
obowiązywania oferty.
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach
odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta
nabiera mocy z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego
zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia
są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w
jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani
do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść
pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę,
upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy,
bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez
możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień
będących w realizacji lub żądania dodatkowych gwarancji.
DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów.
Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy
są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich
przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.
CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie z obowiązującymi
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która
odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą
ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami
warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem
w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu
ekspresowego.
PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy
realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie z
wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej
się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara
umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy
procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia
płatności, może być wymagana płatność z góry, która
zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane
żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez
nas korekty faktur.
CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie.
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej
woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie
realizacji dostawy nie może być podstawą żądania
odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.
EKSPEDYCJA:
Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów
i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów
bezpośrednio na inwestycje. Dla dostaw poza Polskę
transport i opakowanie obciążają kupującego. Towar jest
zawsze transportowany na ryzyko i odpowiedzialność
odbiorcy, bez względu na sposób transportu, nawet
nieodpłatnie i pomimo specjalnych ustaleń. Wyłącznie
przewoźnik jest odpowiedzialny za dostawę towaru. Odbiorcy
są zobowiązani do podjęcia odpowiednich procedur wobec
przewoźnika w przypadku braków w dostawie, uszkodzenia
produktu lub innego zażalenia: szczegółowe opisanie przy
dostawie na papierowym lub elektronicznym dowodzie
dostawy i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do
72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana
na nasz adres.
REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu
ośmiu dni od daty odbioru towaru.

Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie
może być podstawą do nieprzyjęcia całości.
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do
efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie,
od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie,
w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i
«EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za
ewentualnie powstałe straty.
GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję na wszystkie
wady fabryczne, włącznie z armaturą elektroniczną, z
wyłączeniem urządzeń i akcesoriów elektrycznych (suszarki)
posiadających 3-letnią gwarancję, która rozpoczyna swój
bieg od daty zakupu potwierdzonej pieczątką dystrybutora
lub fakturą oraz z wyłączeniem produktów z terminem
przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej
za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach
we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej
uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania
wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy
kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi
kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
«Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania
w następujących przypadkach:
- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z
projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i
konserwacji,
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych
produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub
ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np.
piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.),
zjawiska elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w
produkcie bez naszej zgody lub użycie nieoryginalnych
części i / lub materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z
gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z
tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel
są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie
może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji,
będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu.
Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad
ukrytych.
CZĘŚCI ZAMIENNE:
Części zamienne i mechanizmy niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania naszych produktów są przechowywane
na stanach magazynowych przez taki sam okres jak czas
trwania gwarancji. Lista części zamiennych znajduje się na
ostatnich stronach naszych katalogów.
ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż
1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej.
Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający
koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W
każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o
koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących
przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na
specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne
lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami
lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku,
produkty z terminem przydatności do użycia.
W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów
wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast
zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do
klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
- Zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe
potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.
* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za
pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć spłukaniem i
wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków
żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu
solnego) oraz barwników.
FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, są
udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą być
modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian
formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą
do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów,
informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach,
notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być
zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE
TREŚCI:
Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty,
grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki
dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów
i naszych katalogów, stron internetowych...) jest
chroniona na podstawie praw autorskich i/lub innych
praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną
własnością ich wydawców. Jakiekolwiek kopiowanie,
powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego
użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja,
tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób,
w całości lub części, treści, które należą do DELABIE
Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie
DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw
ograniczających nadanych poniżej i/lub kopiowanie
do celów prywatnych, do wyłącznego wykorzystania
kopiującego. Treści prezentowane w naszych narzędziach
komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez
powiadomienia i są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji,
wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy
do jakichkolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści
mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli
praw autorskich: © lub „Wszelkie prawa zastrzeżone”.
Nazwy i loga pojawiające się w naszych katalogach i na
stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami
towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną
własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które
nadały prawo firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiekolwiek
użycie, powielanie w całości lub części lub podrabianie tych
znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody
DELABIE Sp. z o. o.
Podrabianie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do
celów innych niż zatwierdzone stanowi naruszenie prawa
własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach
następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przyznaje
prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:
- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i
datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach,
jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno
być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie
licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do
wspomnianej zawartości.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby
ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich
przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę.
DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego
użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich
produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane
osobom trzecim.
Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych
jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony
danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub
podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na
następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego
8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.
WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy
wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.
W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą
prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami
Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.
Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.
JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania
sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej
siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez
względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda
klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez
sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione
Nr identyfikacyjny CEE: NIP: 7010172657

Zobacz wszystkie nasze inne rozwiązania
bez kontaktu z dłonią na delabie.pl
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ul. Chałubińskiego 8
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