
STELAŻE PODTYNKOWE



Zalety Zestawu spłukującego do zabudowy lekkiej: 

• Gwarantujemy szczelność ponieważ zbiornik jest wykonany metodą rozdmuchu, 
a na ostatnim etapie produkcji 100% zbiorników jest sprawdzanych ciśnieniem 
powietrza

• Materiały do produkcji zbiorników są wysokiej jakości. Polietylen zapewnia 
długotrwałe właściwości statyczne i trwałość

• Podwójne spłukiwanie z rezerwą higieniczną. Objętość wody w zbiorniku 
to 9 litrów. Podwójne spłukiwanie: duże 6-9 l, małe 3-3,5 l oraz rezerwa higieniczna

• Szybki, łatwy montaż:

• Stelaż przy montażu wymaga tylko jednego klucza

• Zawór przyłączeniowy G1/2”

• Łatwy dostęp do armatury

• Rozstaw śrub mocujących muszlę 180, 230 mm

• 25 letnia gwarancja dostępności wszystkich części

 * Wężyk zasilający z o-ringiem. Mechanizm 

bagnetowy umożliwia instalację wężyka 

i zaworu pływakowego bez użycia narzędzi. 

 * Montaż ramki oraz rękawa bez użycia 

narzędzi poprzez zatrzaśnięcie w otworach 

co skraca czas pracy instalatora.

 * Ciche spłukiwaniei napełnianie. Nowy 

mechanizm spłukujący, dzięki któremu 

zminimalizowano głośność spłukiwania. 

 * Przesuwny uchwyt kolana odpływowego. 

Możliwość regulacji 93 mm. Jest o wiele 

łatwiejsze do podłączenia różnych rodzajów 

muszli.

 * Najwyższej jakości zawór do zamykania 

wody w zbiorniku firmy SCHELL. Możliwość 

podłączenia w dwóch miejscach.



W skład zestawu stelaża CGJ547 wchodzą: 

• Kompletny zbiornik wraz z armaturą i izolacją

• Kompletne przyłącza i mocowanie muszli

• Kolano odpływowe 90/110 mm

• Komplet montażowy (kołki rozporowe i wkręty), wsporniki montażowe

 
Nowoczesny Design, nowa kolekcja przycisków o smukłej linii w trzech kolorach. Grubość 5mm.

Nazwa Indeks

Stelaż podtynkowy wc do zabudowy lekkiej onnline ze wspornikami w kpl. CGJ547

Przycisk do stelaża onnline biały CGJ544

Przycisk do stelaża onnline chrom CGJ545

Przycisk do stelaża onnline chrom-mat   CGJ546

Przycisk do stelaża onnline czarny CIR081

Mata uniwersalna pod muszle (dźwiękochłonna) HBL818

Bezpieczeństwo - Ufamy naszym produktom dlatego zapewniamy 15 lat gwarancji na zbiornik 
i ramę. Szczegóły w karcie gwarancyjnej.

Biały     
   

Chrom     
   

Chrom-mat    
   

Czarny



Stelaż umywalkowy 

Zastosowanie
• Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach 

z karton-gipsu
• Do montażu baterii stojącej
• Do umywalki wiszącej

Cechy
• Materiał: metal malowany proszkowo
• Regulowane nóżki w zakresie 0-200 mm
• Rozstaw podłączeń wody 65-150 mm
• Rozstaw mocowania umywalki 80-280 mm
• Samonośna rama z ceownika
• Regulowane rozpórki

Zakres dostawy
• Elementy mocujące do mocowania umywalki: Śruba M10x100 2 szt.
• Elementy kotwiące: Śruba Ø8x60 - 4 szt., kołki O12 - 4 szt.
• Zaślepki mocowania
• Kolano odpływu 50 z uszczelką
• Śrubunek G1 / 2 "-G1 / 2"
• Rama

Gwarancje
• 2/15 lat

Dane techniczne
• Test wytrzymałości 150 kg

Zdjęcie SAP Nazwa

CGZ018
Stelaż 

umywalkowy

Stelaż pisuarowy 

Zastosowanie
• Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach 

z karton-gipsu
• Do montażu zaworu spłukującego ciśnieniowego
• Do pisuaru wiszącego

Cechy
• Materiał: metal malowany proszkowo
• Regulowane nóżki w zakresie 0-200 mm
• Do podłączenia zaworu pisuarowego ATS001
• Rozstaw mocowania pisuaru 80-280 mm
• Regulowane rozpórki

Zakres dostawy
• Elementy mocujące do mocowania pisuaru: Śruba M10 - 2 szt
• Elementy kotwiące: Śruba Ø8x60 - 4 szt., kołki O12 - 4 szt.
• Zaślepki mocowania
• Kolano odpływu 50 z uszczelką
• Śrubunek G1 / 2 "-G1 / 2"
• Samonośna rama z ceownika

Gwarancje
• 2/15 lat

Dane techniczne
• Test wytrzymałości 150 kg
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Stelaż bidetowy

Zastosowanie
• Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach 

z karton-gipsu

Cechy
• Regulowane nóżki w zakresie 0–200 mm
• Rozstaw podłączeń wody 55–145 mm
• Materiał: metal malowany proszkowo

Zakres dostawy
• Rama samonośna
• Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt.
• Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowanyM12 

– 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt.
• Śrubunek G1/2”–G1/2”
• Kolano odpływu 50 z uszczelką

Gwarancje
• 15 lat

Dane techniczne
• Test wytrzymałości 150 kg
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Punkty sprzedaży Onninen


