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Nerezové bezpečnostní klozety
BSNZ 01 | BSNZ 01 INV | BSNZ 02 | BSNZ 02 INV
Nerezové klozety v antivandalové úpravě jsou vyráběny s integrovaným nerezovým sedátkem, které je pevně spojeno s klozetem a nehrozí tak jeho
poškození nebo demontování. Klozety jsou určeny do náročnějšího prostředí, kde se očekává možnost jejich ničení. Klozety jsou vyrobeny z nerezové
oceli třídy AISI 304, tl. materiálu až 4 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Povrchová úprava – matná.
Klozety je vhodné doplnit automatickým splachovačem BSAZ 01 nebo splachovačem BSAZ 5 v předstěnovém systému.
Všechny typy antivandalových klozetů vyrábíme i v provedení pro tělesně postižené osoby pod označením BSNZ 01 INV, BSNZ 02 INV.

Základní technické údaje

Požadavky na stavební připravenost

přívod vody:
min. průtok vody:
odpad:
hmotnost:

1. Připraven přívod vody dle schématu d = 34–50 mm
dle zvoleného těsnění.
2. Připraven odpad d = 90 mm podle obrázku.
3. Připravena konzola nebo jiné zařízení pro zavěšení klozetu.

d = 34–50 mm
70 l/min.
d = 90 mm
16 kg (BSNZ 01)
23 kg (BSNZ 02)
19 kg (BSNZ 01 INV)
29 kg (BSNZ 02 INV)

Kompletní dodávka
· nerezový klozet
· upevňovací materiál

BSNZ 01

BSNZ 01 – bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď
BSNZ 01 INV – bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď
pro tělesně postižené
BSNZ 02 – bezpečnostní nerezový kozet na postavení
BSNZ 02 INV – bezpečnostní nerezový kozet pro tělesně postižené,
na postavení

BSNZ 01 INV
matný povrch
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BSNZ 02
matný povrch

A – PŘÍVOD VODY
D – ODPAD

BSNZ 02 INV
matný povrch

Zařizovací
předměty

Napájecí zdroje,
příslušenství

Hygienická
zařízení

Dveře, stoly,
kabinky

Umývací žlaby,
pulty, výlevky

Odtokové
podlahové
žlaby a vpusti

Sprchové
sloupy, pitné
fontánky

matný povrch

Typová provedení
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