Ważne wskazówki – ceramika
1. Nowe modele / uzupełnienia programu
Seria		
Uwagi
Dostępność
D-Code		
Miska toaletowa wisząca Rimless
			
# 257009 
koniec kwiecień 2017
			
Zestaw WC # 45700900A1
koniec kwiecień 2017
Durastyle		
różne umywalki bez przelewu
			
i z półką na baterię
dostępne
Happy D.2
Umywalka # 231860
dostępna
ME by Starck
Różne umywalki meblowe
			
bez otworu na baterię
dostępne
			
Zestawy WC # 45300900A1, 45290900A1 dostępne
P3 Comforts
Różne umywalki meblowe
			
bez otworu na baterię
dostępne
Różne		
Miski toaletowe i pisuary z HygieneGlaze
dostępne
			
Przedłużenie Vario # 8990250000
			
zastępuje model # 8990250006
dostępne
			
Syfon oszczędzający miejsce # 005076
			
zastępuje model # 005073
dostępne

4. HygieneGlaze
W łazience wymagany jest wysoki poziom higieny. Zwłaszcza w toaletach
kryją się niepożądane, a niekiedy nawet chorobotwórcze bakterie i zarazki.
Duravit zajmuje się tą tematyką i dzięki innowacyjnej glazurze ceramicznej
HygieneGlaze definiuje nowe standardy higieniczne dla misek toaletowych
i pisuarów. Opracowane przez firmę nowe rozwiązanie nie jest wyłącznie
powłoką powierzchniową – to antybakteryjna glazura ceramiczna o niemal
nieograniczonej czasowo skuteczności działania. HygieneGlaze jest wypalana razem z glazurą ceramiczną i stanowi jej integralny składnik. Miski
toaletowe i pisuary z powłoką HygieneGlaze są odpowiednio oznaczone.
Należy pamiętać, że z uwagi na różne właściwości powierzchni łączenie
powłok WonderGliss i HygieneGlaze nie jest możliwe.

SensoWash®
ME by Starck
			
DuraStyle		
			

6. Gwarancja
Firma Duravit AG udziela gwarancji od daty zakupu przez dystrybutora:
5 -letniej na ceramikę sanitarną, wanny i brodziki, meble łazienkowe,
akcesoria łazienkowe, deski sedesowe oraz 2-letniej na wanny z hydromasażem, baseny kąpielowe, sauny oraz deski myjące SensoWash.
Uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku wadliwego montażu nie
podlegają roszczeniom gwarancyjnym.

SensoWash Slim Set
# 631000 00 2 00 4300
SensoWash Slim Set
# 631001 00 2 00 4300

dostępny
dostępny

2. Produkty wycofane
Serie i modele
Seria		
Uwagi
Dostępność
2nd floor 		
Bidet stojący # 013610, 013710
z magazynu
			
Miska toaletowa stojąca
			
# 011009, 210609, 210709
z magazynu
			
Spłuczka # 087600, 087610
z magazynu
			
Postument # 086319, 086318
z magazynu
Architec		
Miska toaletowa wisząca 700 mm z półką
			
# 024309
z magazynu
			
Pisuar # 081835, 081836, 081837
z magazynu
D-Code		
Miska toaletowa wisząca # 222309
z magazynu
Duraplus		
Umywalka mała # 079444
z magazynu
			
Umywalka compact # 035460
z magazynu
DuraStyle		
Miska toaletowa wisząca, odstęp od
			
ściany 230 mm # 254109
z magazynu
PuraVida		
Cała seria, z wyjątkiem umywalki
			
# 037070, 036970
z magazynu
Starck 1		
Akcesoria łazienkowe
z magazynu
Akcesoria		
Zawór kątowy # 0030451000

3. WonderGliss
Ceramika łazienkowa pokryta specjalną powłoką WonderGliss, która na
długo pozostaje piękna i czysta.
Dzięki powłoce woda błyskawicznie się skrapla i spływa, zabierając wszystkie zabrudzenia i wapń tworzący kamień.
Efekt: mniej czyszczenia – więcej przyjemności w łazience.
Więcej informacji o WonderGliss: www.duravit.pl

5. Rysunki łazienek 3D
Rysunki 3D są dostępne w internecie na stronie www.duravit.pl oraz
pro.duravit.pl (DXF, DWG, IGS, STP).

7. Uwagi specjalne
Przy składaniu zamówień
należy upewnić się,
że dane są prawidłowe.
Przy zamawianiu umywalek z 3
otworami na baterie należy
koniecznie wpisać „30”
w miejscu 9. i 10. cyfry.
Przy zamawianiu ceramiki
z powłoką WonderGliss należy
wpisać „1” jako 11. cyfrę.
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Kolor
Model

1

WonderGliss
Wariant

8. Szablony do wycięcia otworów
Szablony niezbędne do wycięcia otworów są dołączone do produktów. Pliki
DXF są dostępne na stronie http://pro.duravit.pl

9. Tolerancje
Na wszystkich rysunkach potrzebne wymiary są podane w mm ze standardową tolerancją. Dane te nie są wiążące, ponieważ właściwe wymiary
mogą być pobrane jedynie z gotowych produktów.

WonderGliss
+ PLN 290 za sztukę ceramiki
należy dodać cyfrę „1” na końcu kodu produktu

Przedrukowywanie lub kopiowanie, niezależnie od metody, także we fragmentach, musi być autoryzowane przez producenta. Z tym cennikiem wszystkie wcześniejsze ceny wspomnianych w nim produktów tracą ważność. Ceny
obowiązują w połączeniu z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego zawiadomienia. Ceny nie zawierają ceny akcesoriów. Wszystkie ceny podane są w PLN.
Wszystkie wymiary i wagi produktów mają warunkowe zastosowanie w granicach tolerancji. Cennik jest sporządzony z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu. Jeszcze jeden wkład Duravit w ochronę środowiska.
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Ważne wskazówki – Wanny + Wellness
1. Uzupełnienia
Nowe modele
Seria		
Różne		
			
			
			
			
			

Uwagi
Zestaw uszczelniający do brodzików
DuraSolid # 792803 00 0 00 0000
Podtynkowy zawór antyskażeniowy
# 790182 00 0 00 1000
Syfon # 791260000001000 zastępuje
model # 791217000001000

Dostępność
dostępny
dostępny
dostępny

2. Produkty wycofane
Modele / serie
Seria		
Uwagi
Dostępność
2nd floor		
Wanny zwykłe i z hydromasażem
			
# 7X0079 - 7X0081, 7X0162, 7X0163 z magazynu
			
Combi-System L do wanien z hydromasażem
			
# 760074 - 760075
niedostępny
Blue Moon
Wanna # 700169
z magazynu
DuraPlan		
Brodziki # 720080, 720081, 720090 z magazynu
Nahho		
Cała seria
z magazynu
OpenSpace
Parawan prysznicowy
			
# 770006, 770007
z magazynu
PuraVida		
Cała seria
z magazynu
Starck		
Wanna # 700048
z magazynu
Starck Slimline
Brodziki # 720137, 720138, 720140 z magazynu
St.Trop		
Cała seria
z magazynu
Sundeck		
Cała seria
z magazynu

Powierzchnie obudów wanny
Serie		
Kolory
2nd floor
59,62,65
Różne
26, 62

3. Wanny z hydromasażem
760372 00 0 CL 1000
Wybrany system hydromasażu
należy podać
na 10, 11 i 12 miejscu kodu produktu
(np. Combi-System L)
Model
System hydromasażu
4. Obudowy wanien
Przy zamawianiu
wanny lub wanny z hydromasażem
z obudową należy pamiętać
o podaniu poprawnej konfiguracji
kodów produktów:
wanna/wanna z hydromasażem +
obudowa wanny +
Kolor

5. Sauna Inipi
Przy zamawianiu
sauny Inipi należy w miejscu 5. i 6.
cyfry kodu produktu podać kolor z
tabeli kolorów.

7X0333 00 0 XX X000
+
ST 8785
+
Dąb szczotkowany -12

7501** 00 2 01 1000

Kod koloru

6. Antislip
Powłoka antypoślizgowa Antislip do wszystkich brodzików Duravit. Przezroczysta, ale wyczuwalna powłoka Antislip zapewnia większe bezpieczeństwo podczas korzystania z brodzika.
Cechy: długotrwała, łatwa do czyszczenia, przyjazna środowisku i zaaprobowana przez TÜV zgodnie z normą DIN 51097.
720115 00 0 00 0001
Przy zamawianiu brodzika
z powłoką Antislip należy upewnić
się, że dane są prawidłowe.
W miejscu 15. cyfry kodu
Antislip
produktu wpisać 1.

7. Rysunki łazienek 3D
Rysunki 3D są dostępne w internecie na stronie www.duravit.pl oraz
pro.duravit.pl (DXF, DWG, IGS, STP).

8. Wyposażenie standardowe wszystkich wanien z systemem hydromasażu Duravit
– System usuwający pozostałości wody
– Zestaw przelewowo-odpływowy, chromowany
– Stelaż z nogami
– Zabezpieczenie przed suchobiegiem

9. Tolerancja w wannach i brodzikach
Na skutek procesu produkcyjnego podane wymiary mogą wahać się
w granicach tolerancji zgodnie z normą DIN EN 198. Należy to uwzględnić
podczas planowania.

10. DuraSolid
Informacje na temat czyszczenia i pielęgnacji produktu DuraSolid można
znaleźć w instrukcji pielęgnacji.

11. Specyfikacje instalacyjne
Karty wstępnej instalacji naszych produktów dostępne są w internecie na
stronie www.duravit.pl lub pro.duravit.pl.

12. Obszar zastosowań produktów
Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku w sektorze prywatnym. Zalicza się do niego użytkowanie w pokojach hotelowych, domach opieki etc.
Użytkowanie do celów medycznych wykluczone, podobnie jak użytkowanie
w miejscach publicznych, takich jak hotele spa, ośrodki wypoczynkowe etc.
Produkty mogą być użytkowane tylko wewnątrz pomieszczeń (za wyjątkiem basenów kąpielowych).

13. Wyposażenie i akcesoria
Artykuły wyszczególnione jako wyposażenie są zamontowane fabrycznie
przez Duravit. Natomiast akcesoria dostarczane są oddzielnie.
Jeżeli w opisie artykułu pojawia się 7X..., to artykuł pasuje do wanien
(70...) i wanien z hydromasażem i basenów kąpielowych (76...).
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Ważne wskazówki – meble łazienkowe
1. Uzupełnienia
Nowe modele
Seria		
DuraStyle		
			
Fogo 		
			
Happy D.2
			
L-Cube 		
			
			
			
			
			
			
			

Uwagi
Dostępność
Szafka podumywalkowa # DS 6379, 6479
dostępna
Zestaw meblowy # DS 0060, 0061
dostępna
Lustro # LM 7834 - 7838, # LM 7845 - 7848,
# LM 7855 - 7858 
dostępne
Szafka podumywalkowa # H2 6363, 6371,
# LC 6372, 6373, 6374, 6375
dostępna
Szafka podumywalkowa # LC 6272, 6273, 6168,
# LC 6160 - 6166, 6260 - 6267, 6169,
# LC 6269, 6604 - 6610, 6616 - 6622 
dostępna
Szafka podumywalkowa c-bonded # LC 6900,
# LC 6901, 6905, 6906, 6910 , 6911 
dostępna
Szafka z lustrem do wbudowania
# LC 7650 - 7653 
dostępna
Rama montażowa # LC 9895 - 9898 
dostępna

2. Produkty wycofane
Serie i modele
Seria		
Uwagi
2nd floor 		
Cała seria
PuraVida		
Cała seria
Delos		
# DL 7641 - 7644,
			
# DL 7340 - 7344, 7346
Happy D.2
# H2 7693 - 7696
# FO 9614 - 9616,
Fogo			
			
# FO 9680 - 9682, 9620
Lustra i 		
# LM 9638 - 9639, # LM 9614 - 9616
Oświetlenie
# LM 9680 - 9682, # LM 9620, 9870
X-Large		
# XL 7692, 7694, 7695, 7696
Vero			
# VE 7600, 7602, 7603, 7604
Powierzchnie
Seria		
Różne		
			

Kolor
26 - Czereśnia amerykańska
62- Dab antracyt

Dostępność
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu
z magazynu

Dostępność
z magazynu
z magazynu

3. Duravit c-bonded
Szafki podumywalkowe L-Cube do umywalek meblowych c-bonded: Pod
nazwą „c-bonded” Duravit AG wprowadza na rynek nową rodzinę produktów. Jest to praktycznie bezspoinowe połączenie ceramiki i mebli. Pod jednym numerem artykułu zintegrowana jest szafka podumywalkowa, umywalka meblowa, zawór pionowy z ceramiczną osłoną i syfon oszczędzający
miejsce. Umywalka meblowa wykonana z DuraCeram jest przykręcana do
ściany nad szafką podumywalkową, z którą jest na stałe sklejona.

4. Serie dwukolorowe (DuraStyle / Darling New)
Produkty zamówione z innym kolorem frontu i korpusu z dwóch różnych
grup cenowych (dwukolorowe) będą wyceniane według droższej z tych
dwóch grup.

5. Układ cennika
Wszystkie modele są uszeregowane według typu.
Numer modelu składa się z:
XL 1135 L 22 22
dotychczasowy Front Korpus
nr artykułu
kod iden- Zawiasy drzwi / umiejtyfikacyjny scowienie umywalki
/ liczba otworów na
serii
baterię w przypadku
c-bonded
Wskazówka: Proszę podać „0” w odpowiednim punkcie dla modeli bez
zawiasów. Proszę wskazać kolor korpusu oraz kolor frontu dla modeli bez
frontu.
Nr modelu = kod identyfikacyjny serii + dotychczasowy nr artykułu
Jeśli meble dostępne są w różnych kolorach, wszystkie niezbędne do zamówienia informacje są podane w przykładzie zamówienia.

6. System zamawiania Duravit
6.1. Indywidualna specyfikacja (jednorazowo)
- seria
- kolor frontu
- kolor korpusu
- kolor konsoli, blatów i półek
6.2. Specyfikacja modelu
- numer modelu
- zawiasy
L = zawias po lewej stronie
R = zawias po prawej stronie
0 = bez zawiasu
- umiejscowienie umywalki
L = umywalka po lewej stronie
R = umywalka po prawej stronie
M = umywalka pośrodku
B = umywalka po obydwu stronach
- liczba otworów na baterię w przypadku c-bonded
N = brak otworu na baterię
O = 1 otwór na baterię
T = 3 otwory na baterię
- szerokość dla modeli, gdzie jest ona różna
- numer modelu ceramiki do konsoli
- umiejscowienie szafek półwysokich lub szafek podumywalkowych pod
konsolami
6.3. Rysunki, szkice
Szczegółowe rysunki są konieczne przy zamawianiu blatów lub konsoli.
Należy w tym celu korzystać z zamieszczonych pomocy i formularzy.
6.4. Duravit indywidualnie
W ramach dostępnych serii możliwe są zmiany produktów i materiałów.
W razie potrzeby konieczne jest przesłanie szkicu. Na życzenie klienta
firma przedstawi ofertę.

7. Gwarancja
Firma Duravit AG udziela gwarancji od daty zakupu przez dystrybutora:
5 -letniej na ceramikę sanitarną, wanny i brodziki, meble łazienkowe,
akcesoria łazienkowe, deski sedesowe oraz 2-letniej na wanny z hydromasażem, baseny kąpielowe, sauny oraz deski myjące SensoWash.
Uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku wadliwego montażu nie
podlegają roszczeniom gwarancyjnym.
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