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Analogiczne zdjęcie 

 
Uchwyt ścienny, składany, wersja E, przycisk 
funkcyjny/spuszczania wody 801.50.711  
⋅ z zintegrowanymi przyciskami spłukiwania wody i 

przyciskiem funkcyjnym, wersja E i antypoślizgowa 
nakładka na uchwyt 

⋅ dwa położone równolegle jeden nad drugim drążki 
połączone w formie łuku  

⋅ służy do podtrzymywania i podpierania 
⋅ obciążenie do 100 kg 
⋅ z ciągłym, antykorozyjnym, stalowym rdzeniem oraz płytą 
ścienną z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym 

⋅ można składać w górę oraz pokonując opór rozkładać do 
dołu 

⋅ srebrno-metaliczny przycisk z niebieską obręczą służy do 
spłukiwania wody, srebrno-metaliczny z żółtą obręczą do 
aktywowania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk 
funkcyjny nie spełnia wymogów na połączenie alarmowe 
normy DIN VDE 0834-1) 

⋅ kabel spiralny z wolnymi końcówkami do podłączenia 
ściennego 

⋅ łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową 
⋅ napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd 

załączania maks. do 2 A 
⋅ pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek z elektrycznym 

sterowaniem 
⋅ mocowanie do ściany za pomocą specjalnego ściennego 

zestawu montażowego HEWI (zamawiany oddzielnie) 
⋅ ukryte mocowanie  
⋅ wysięg 850 mm, wys. 259 mm i gł. 78 mm, śr. drążka 

33 mm 
⋅ z czarnym wyścielaniem z pianki poliuretanowej, dł. 

295 mm 
⋅ z wysokojakościowego poliamidu wg tabeli kolorów HEWI 
⋅ uchwyt na papier toaletowy 801.50.010 i 801.50.011, oraz 

podpory podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do 
uzupełnienia 

⋅ produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 
w sprawie wyrobów medycznych 

⋅ spełnia wymagania norm DIN 18040, ÖNORM 
B1600/1601 i SIA 500 

 

  

 
 

Wymiary w mm  

 

850

 
 

 

Kolory 

98 99 97 95 92 90 33 50

Poliamid 

 

Kolory alternatywne 

98 99 97 95 92

Poliamid, matowa 
    

 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 03.02.2022 


