
VIS Systém předstěnových instalací

„ Vpředu design - za ním
 skrytá technika.
 Efektivní řešení pro
 profesionální práci.“
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„Vpředu design - za ním skrytá technika“

Kdo by neznal staré dobré dřevěné dveře se srdíčkem? 
Splachovací nádržka s řetízkem na zatáhnutí u babičky nebo 
WC s rolí toaletního papíru pod háčkovaným kloboučkem... 
To vše už patří minulosti. Dnes je čas na novou techniku, 
která zůstává neviditelná. Systémy VIS nabízejí zcela nové 
kreativní možnosti individuálního ztvárnění koupelny.

Instalace sanitárních výrobků a jejich uvedení do provozu jsou 
s použitím modulů pro montáž na stěnu u novostavby i při 
rekonstrukci velmi snadné. Systémy VIS jsou kompletně 
smontovány a umožňují čistou a flexibilní montáž bez sekání 
či přizdívání.

Je lhostejné, zda chcete namontovat WC, bidet nebo 
umyvadlo - systémy VIS pro nástěnnou montáž nabízejí 
možnosti ztvárnění, které bylo doposud možné realizovat 
jen za cenu značných dodatečných prací. Tyto vybavovací 
prvky se samonosnou konstrukcí s ocelovým rámem, 
ošetřeným práškovou technologií mají kompletně 
smontovanou splachovací nádržku k umístění pod omítku, 
která je plně izolovaná, a obsahují i všechny potřebné 
přípojky.
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VIS Systém předstěnových instalací

Přestavitelné
nástěnné držáky

Ochranný kryt
(uzavírá revizní otvor)

Nádržka splachovače
pod omítkou

Splachovací koleno

Odtokové koleno

Samonosný,
práškovou technologií 
ošetřený ocelový rám

- instalace proběhne 4 šrouby a hmoždinkami !

- kabeláž, jednoduchá a rychlá montáž (bajonetové spojení)

- výtokové koleno přestavitelné do 4 poloh

- výrobce produktu lze snadno identifikovat

- nástěnný držák lze přestavit pro standardní upevnění i pro upevnění do rohu

Variabilní nástěnné držáky a nožičky

Pro každého řemeslníka jsou problémem nerovné 

podlahy a zdi. Systémy VIS k nástěnné montáži 

zde poskytují vynikající plusový bod, protože jsou 

vybaveny přestavitelnými nástěnnými držáky. 

Pokud zeď nebo podlaha nebudou úplně rovné, 

lze správnou polohu každého modulu nastavit 

pomocí vodováhy.
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Předstěnová instalace
WC modul pro lehkou příčku

• stavební výška 1185 mm
• splachovací nádržka obsahu 9 litrů
   k montáži pod omítku s malým
   revizním otvorem a kabeláží
   (kabelovou technikou)
• jednoduchá a rychlá montáž
   pomocí bajonetového spojení
• ovládání zpředu
• nástěnné držáky lze variabilně
   přestavit pro standardní upevnění
   i pro upevnění do rohu
• výtokové koleno 90°/DN 90
   přestavitelné do 4 poloh a přechodová
   spojka DN90/DN100
• smontovaná vodovodní přípojka,
   zajištěná proti pootočení

Objednací kód: CVISWCL

Předstěnová instalace
WC modul pro lehkou příčku

• stavební výška 820 mm
• splachovací nádržka obsahu 9 litrů
   k montáži pod omítku s malým
   revizním otvorem a kabeláží
   (kabelovou technikou)
• jednoduchá a rychlá montáž
   pomocí bajonetového spojení
• ovládání zpředu / seshora
• nástěnné držáky lze variabilně
   přestavit pro standardní upevnění
   i pro upevnění do rohu
• výtokové koleno 90°/DN 90
   přestavitelné do 4 poloh a přechodová
   spojka DN90/DN100
• smontovaná vodovodní přípojka,
   zajištěná proti pootočení

Objednací kód: CVISWCL82

Předstěnová instalace
WC modul pro zazdění

• stavební výška 1080 mm
• splachovací nádržka obsahu 6 litrů
   k montáži pod omítku s malým
   revizním otvorem a kabeláží
   (kabelovou technikou)
• jednoduchá a rychlá montáž
   pomocí bajonetového spojení
• ovládání zpředu
• plnicí blok z polystyrenu - odpadá
   tím vyzdívání uvnitř tohoto modulu
• výtokové koleno 90°/DN 90
   přestavitelné do 4 poloh a přechodová
   spojka DN90/DN100
• smontovaná vodovodní přípojka,
   zajištěná proti pootočení

Objednací kód: CVISWC
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Předstěnová instalace
modul umyvadla pro lehkou příčku

• stavební výška 1185 mm
• pro jednootvorové armatury
• nástěnné držáky lze variabilně
   přestavit pro standardní upevnění
   i pro upevnění do rohu
• univerzálně nastavitelné příčníky
   (traverzy)
• mosazná stěnová průchodka 1/2“

Objednací kód: CVISWL

Předstěnová instalace
modul pro bidet pro lehkou příčku

• stavební výška 1185 mm
• pro bidet s jednootvorovými
   armaturami s rohovými ventily
   s rohovými ventily, nacházejícími se
   uvnitř prvku nebo na jeho povrchu
• nástěnné držáky lze variabilně
   přestavit pro standardní upevnění
   i pro upevnění do rohu
• univerzálně nastavitelné příčníky
   (traverzy)
• mosazná stěnová průchodka 1/2“

Objednací kód: CVISBD

Předstěnová instalace
modul pro pisoár pro lehkou př.

• stavební výška 1185 mm
• univerzálně nastavitelné příčníky
• se smontovanou univerzální kompaktní
   soupravou kartuší k zabudování pod
   omítku
• pro manuální ovládání s prvky
   umístěnými pod omítkou, bezdotykové
   splachování pomocí IR-čidla nebo
   neviditelnou iniciaci spláchnutí za kera-
   mikou pisoáru, odolnou proti vandalství
• včetně nástěnného držáku pro
   standardní i rohové upevnění
• včetně pisoárového odsávacího
   protipachového uzávěru (sifonu)
• včetně přítokového potrubí pisoáru
• pisoár je přimontován na keramiku

Objednací kód: CVISU
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VIS Systém předstěnových instalací - příslušenství

VIGOUR
Provedení v bílé barvě
- manuální ovládání
objednací kód: CVISUHDPWE

- ovládání IR-čidlem, provoz na baterii 6V
objednací kód: CVISUIRBWE

- ovládání IR-čidlem, provoz se síťovým adaptérem 220V
objednací kód: CVISUIRWE

Provedení jemně matný chrom
- manuální ovládání
objednací kód: CVISUHDPCM

Legovaná ocel
- ovládání IR-čidlem, provoz na baterii 6V
objednací kód: CVISUIRB

- ovládání IR-čidlem, provoz se síťovým adaptérem 220V
objednací kód: CVISUIR

POZOR !

U pisoárů s krytem lze použít pouze ovládací 

tlačítko s manuálním ovládáním.

VIGOUR
Ovládací tlačítka „Go“ a „ai“
• 145 x 205 mm
• pro malé revizní otvory
• lze je obdržet v bílé barvě nebo jemně matný chrom
• ovládání zpředu / seshora
• možnost spláchnutí 2 různými množstvími vody
• skládající se z ovládacích tlačítek, rámu tlačítek,
   závěsného rámu a upevňovacího čepu

Provedení: bílá barvě
Go: CVISGO
ai: CVISAI

Provedení jemně matný chrom
Go: CVISGOCR
ai: CVISAICR

Provedení lesklý chrom
Go: CVISGOCRL
ai: CVISAICRL

Tento modul pisoáru systému VIS lze použít 

téměř se všemi komerčně dostupnými 

pisoárovými keramikami. Můžete si například 

vybrat z našeho standardního sortimentu 

DerbyTOP nebo Clivia.



Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00  Praha 4 - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: phrak@gienger-centron.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 244 118 283
E-mail: vzorkovna_rak@gienger-centron.cz

Obchodní středisko
Českomoravská 18
190 00  Praha 9 - Vysočany
Tel.: 266 039 204-8, Fax: 266 039 213-4
E-mail: phvys@gienger-centron.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 266 039 212
E-mail: vzorkovna_vys@gienger-centron.cz

GIENGER CENTRON s.r.o.

Správa a logistické centrum
Mostecká 157
362 32  Otovice - Karlovy Vary
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: kv@gienger-bohemia.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 353 339 052
E-mail: j.charvat@gienger-bohemia.cz

Obchodní středisko
Domažlická 194
318 00  Plzeň
Tel.: 377 331 736, Fax: 377 331 767
E-mail: pldom@gienger-bohemia.cz

GIENGER BOHEMIA s.r.o.

Správa a logistické centrum
Rastislavova 4
951 41  Nitra - Lužianky
Slovensko
Tel.: +421 37 7411 303-4
Fax: +421 37 7411 305
E-mail: gienger.ni@gienger.sk

GIENGER spol. s r.o.  (Slovenská republika)

Správa a logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61  Napajedla
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: gienger.zl@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 577 110 630
E-mail: vzorkovna.zl@gienger.cz

Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00  Ostrava - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: gienger.os@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 596 229 089
E-mail: vzorkovna.os@gienger.cz

Logistické centrum
U Vlečky 662
664 42  Brno - Modřice
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: gienger.br@gienger.cz
Vzorkovna koupelen - Tel.: 547 424 512
E-mail: vzorkovna.bm@gienger.cz

Logistické centrum
Kladenská 4
460 02  Liberec
Tel.: 482 737 299, Fax: 482 737 292
E-mail: liberec@gienger.cz

Logistické centrum
Vožická 2604
390 02  Tábor
Tel.: 381 251 946, Fax: 381 251 946
E-mail: tabor@gienger.cz

Obchodní středisko
Okružní 7
370 03  České Budějovice 3
Tel.: 387 311 865, Fax: 387 311 864
E-mail: ceskebudejovice@gienger.cz

Obchodní středisko
Dvorská ul. 232
503 11  Hradec Králové - Svobodné Dvory
Tel.: 495 532 178, Fax: 495 532 178
E-mail: hradeckralove@gienger.cz

Obchodní středisko
U Rybníka 10
586 01  Jihlava
Tel.: 567 211 647, Fax: 567 210 262
E-mail: jihlava@gienger.cz

Obchodní středisko
Holická 49a
772 00  Olomouc - Hodolany
Tel.: 585 316 641, Fax: 585 316 644
E-mail: gienger.ol@gienger.cz

GIENGER spol. s r.o.

www.conel-info.cz


