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Vybrané výrobky SANELA
platí pre zákazníkov GIENGER SK

Skratka 1
SNLSLP 19/RS

Skratka 1
SNLSLP 22/RB

Skratka 1
SNLSLP 22/RS

Skratka 1
SNLSLP 22/RZ

Pisoár GOLEM s radarovým splachovačom, napájanie 24V (bez externého zdroja).
Úsporné splachovanie jedným litrom vody, jednoduchá montáž podľa montážnej šablóny, reaguje 
iba na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku 
kvapaliny), doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s, vstupné oneskorenie (min. dĺžka 
zmien registrovaných radarovým senzorom potrebná pre vyvolanie spláchnutia) je nastaviteľná 
od 6 do 15 s, nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby
demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania).

Pisoár VIGOUR s radarovým splachovačom, napájanie batériové
Vhodný na rýchle prerábky (netreba elektrické vedenie), napájanie 6V, úsporné splachovanie jed-
ným litrom vody, jednoduchá montáž podľa montážnej šablóny, reaguje iba na použitie pisoára 
(vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kvapaliny), doba spla-
chovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s, vstupné oneskorenie (min. dĺžka zmien registrovaných 
radarovým senzorom potrebná pre vyvolanie spláchnutia) je nastaviteľná od 6 do 15 s, nastavenie 
parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická 
indikácia nastavovania)

Pisoár VIGOUR s radarovým splachovačom, napájanie 24V (bez externého zdroja)
Úsporné splachovanie jedným litrom vody, jednoduchá montáž podľa montážnej šablóny, reaguje 
iba na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku 
kvapaliny), doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s, vstupné oneskorenie (min. dĺžka 
zmien registrovaných radarovým senzorom potrebná pre vyvolanie spláchnutia) je nastaviteľná 
od 6 do 15 s, nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demon-
táže pisoára (akustická indikácia nastavovania).

Pisoár VIGOUR s radarovým splachovačom, napájanie 24V (s integovaným zdrojom 230V).
Úsporné splachovanie jedným litrom vody, varianta s integrovaným zdrojom, na 230 V AC/50H, 
jednoduchá montáž podľa montážnej šablóny, reaguje iba na použitie pisoára (vyhodnocuje zme-
ny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kvapaliny), doba splachovania je nastaviteľ-
ná od 0,5 do 15,5 s, vstupné oneskorenie (min. dĺžka zmien registrovaných radarovým senzorom 
potrebná pre vyvolanie spláchnutia) je nastaviteľná od 6 do 15 s, nastavenie parametrov pomocou 
diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania).

DPC cena:
320,00 EUR

DPC cena:
234,68 EUR

DPC cena:
209,48 EUR

DPC cena:
241,80 EUR

INFO



Uvedené ceny sú bez DPH a platia len pre registrovaných zmluvných partnerov GC SKUPINY.  Ceny sú uvedené v eurách. Zmena cien vyhradená. 
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Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Obchodné stredisko
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Námestie E. M. Šoltésovej 
2222/9
(vstup z ulice J. Bottu)
934 01 Levice
T +421 36 3214 415-6
E levice@gienger.sk

Skratka 1
SNLSLU 02N 29

Skratka 1
SNLSLZ 01/Y

Skratka 1
SNLSLU 02NB 29

Skratka 1
SNLSLZ 01/Z

Batéria umývadlová automatická s reguláciou teploty na rohových ventiloch, 
napájanie 24V.
Reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne, zabezpečuje maximálnu hygienu 
pri používaní, úsporný perlátor 6 l/min, záruka 5 rokov.

Zdroj pre napájanie maximálne 5 ks splachovačov.
Napájací zdroj pre napájanie sanitárnej elektroniky, Sanela ( s výnimkou výrobkov
s batériovým napájaním a výrobkom s integrovaným zdrojom).

Zdroj pre napájanie maximálne 9 ks splachovačov.
Napájací zdroj pre napájanie sanitárnej elektroniky, Sanela ( s výnimkou výrobkov 
s batériovým napájaním a výrobkom s integrovaným zdrojom).

Batéria umývadlová automatická s reguláciou teploty na rohových ventiloch,
napájanie z Li batérie 9 V.
Reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne, zabezpečuje maximálnu hygienu 
pri používaní, úsporný perlátor 6 l/min, napájanie 9V batériou, životnosť 
napájacej lithiovej batérie cca 2 roky pri 100 zapnutiach denne, záruka 5 rokov.

DPC cena:
272,06 EUR

DPC cena:
333,58 EUR

DPC cena:
40,50 EUR

DPC cena:
54,20 EUR


