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Hydroplate s patentem CEADESIGN je kolekcí splachovacích 
tlačítek, samostatných podomítkových bidetových spršek 
a vodních trysek k čištění toalety. Bidetová sprška i vodní tryska 
je pohledově i funkčně součástí ovládacího tlačítka. V jiné variantě 
jsou přidruženy k držáku na toaletní papír nebo jako samostatný 
prvek.

nnerez  AISI / 316L 
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PLA11 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Grohe Dal / kartáčovaný nerez / 16 x 20 cm

výhody
Kolekce je velmi inovativní, minimalistická a technicky 
promyšlená do nejmenších detailů. 

Všechna splachovací tlačítka jsou vyrobena z nerezi nejvyšší 
kvality AISI / 316L, ve stejných barevných provedeních jako kolekce 
baterií.

Splachovací tlačítka Hydroplate jsou kompatibilní s moduly  
GGeberit , Tece, Viega, Grohe Dal. Ke všem modulům je k dispozici 
varianta s integrovanou sprškou na oplachování toalety.

Pomocí propojovacího dílu je možné splachovací tlačítko 
ve variantě s integrovanou sprškou osadit na již zabudovaný 
podomítkový modul.
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PLA08 / podomítková oplachová/bidetová sprška
/ kartáčovaný nerez / 21,5 x 10 cm

PLA09 / podomítková oplachová/bidetová sprška s držákem toaletního
papíru / kartáčovaný nerez / 21,5 x 24,5 cm

materiál
- použitým materiálem je nerez nejvyšší kvality AISI / 316L, který 
vyniká vysokou odloností proti korozi a vlivům okolního prostředí

- ochranná vrstva, která přirozeně vzniká na nerezovém povrchu
zaručuje dlouhou životnost a původní vzhled

- vyrobeno 100% v Itálii

- 100% recyklovatelný produkt
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PLA14 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Tece / kartáčovaný nerez / 21,5 x 14,5 cm

barevnost
- kartáčovaný nerez, leštěný nerez 
- special finishes – black diamond, bronze, copper, light gold
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PLA01                                                                   

PLA05                                                                    

PLA02                                                                  

PLA17                                                                   PLA17                                                                   

varianty pro moduly geberit

PLA01 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / 24,5 x 15,5 cm

PLA02 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / 24,5 x 15,5 cm

PLA05 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / 24,5 x 15,5 cm

PPLA17 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Omega / kartáčovaný nerez / 21,5 x 14,5 cm
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PLA07 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / 24,5 x 15,5 cm

PLA06 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / 24,5 x 15,5 cm

PLA18 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Omega / kartáčovaný nerez / 21,5 x 14,5 cm

PLA07                                                                  

PLA18                                                                   

PLA06                                                                  

varianty pro moduly geberit
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PLA13 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Tece / kartáčovaný nerez / 21,5 x 14,5 cm

PLA14 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Tece / kartáčovaný nerez / 21,5 x 14,5 cm

PLA15 / destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Viega / kartáčovaný nerez / 27 x 14 cm

PPLA16 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Viega / kartáčovaný nerez / 27 x 14 cm

varianty pro moduly tece a viega

PLA13                                                                  

PLA15                                                                    

PLA14                                                                 

PLA16                                                                   
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PLA10 / destička pro progresivní splachování
/ pro modul Grohe Dal / kartáčovaný nerez / 16 x 20 cm

PLA11 / destička pro dvoučinné splachování s integrovanou sprškou
/ pro modul Grohe Dal / kartáčovaný nerez / 16 x 20 cm

PUL06 / tlačítka pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Sigma / kartáčovaný nerez / ø4,5 cm

PPLA08 / tlačítka pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Omega / kartáčovaný nerez / ø4,5 cm

PLA07 / tlačítka pro dvoučinné splachování
/ pro modul Tece / kartáčovaný nerez / ø4,5 cm

varianty pro moduly grohe dal, geberit, tece

PUL06, PUL08, PUL07                                                     

PLA10                                                                  PLA11                                                                 
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doplňky

PLA08 / podomítková oplachová/bidetová sprška
/ kartáčovaný nerez / 21,5 x 10 cm

PLA09 / podomítková oplachová/bidetová sprška s držákem toaletního
papíru / kartáčovaný nerez / 21,5 x 24,5 cm

PLA08                                                                  PLA09                                                                  
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doplňky

FRE84 / podomítková bidetová sprška s termostatickou podomítkovou
baterií a ovládáním vody na spršce
/ kartáčovaný nerez / 10 x 32 cm

FRE85 / samostatná koncovka bidetové spršky pro FRE84
/ kartáčovaný nerez

FRE84                                                                  

FRE85                                                                  
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-12-12

DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce

PLA01

PLA05

PLA09

BOX06

typ                                                                                                        kód                                                   cena bez DPH

destička pro dvoučinné splachování
/ pro modul Geberit - Sigma
destička pro dvoučinné splachování 
s integrovanou sprškou
/ pro modul Geberit - Sigma
podomítková oplachová/bidetová 
ssprška s držákem toaletního papíru
podomítkový box pro PLA09
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

záruka
10 let na nerezové povrchy

ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z této kolekce
na vyžádání
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