
Higiena
w systemie

JOMOTech Hygienic
Stelaż samodzielny z funkcją bidetu
do naściennej muszli WC  VitrA

Dział sanitarny 



JOMOTech Hygienic stelaż 
samodzielny z funkcją bidetu do 
naściennej muszli WC.

 
 

Możliwość umieszczenia 
elementu montażowego 
po lewej i prawej stronie.

 WC z JOMOTech 
funkcją bidetu
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Już od stuleci w kulturze dalekowschodniej mycie wodą

intymnych stref jest stałym elementem higieny ciała.

Nowoczesne muszle WC z funkcją bidetu sięgają po ten

rytuał, aby przenieść go w nasze czasy. JOMOTech

Hygienic podmywa intymne części ciała w delikatny

i naturalny sposób. Teraz każdego dnia możesz cieszyć

się uczuciem czystości i świeżości.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. 
Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w
ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w
ściankach instalacyjnych JOMO

- Spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem
dwudzielnym 3/6 l lub funkcją START/STOP.

- Bez przyłączeń elektrycznych.

- Łatwy, bezproblemowy montaż.

- Zawór zwrotny odcinający, uniemożliwiający
wtórnemu zanieczyszczeniu wody i orurowaniu.

- Przyłącza do bezpośredniego montażu zimnej i
ciepłej wody są zainstalowane w stelażu*

- Możliwość montażu przyłączenia armatury
podtynkowej po obu stronach stelaża.

- Atest TÜV

Tech.



Kompletne pakiety            Tech

JOMO

doświadczenia i korzystając z efektu synergii 

higienicznymi.
Tech 
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Natryskowa dysza higieniczna muszli 
JOMOTech  Hygienic myje intymne 
miejsca strumieniem wody o 
temperaturze równej temperaturze ciała z 
bezstopniowo regulowaną 
intensywnością, indywidualnie 
dostosowaną do Twojego poczucia 
komfortu.  



JOMOTech Hygienic wraz z ceramiką
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VitrA oferuje duży wybór ceramicznych 
misek WC z funkcją bidetu. Wysokiej 
jakości serie muszli bezrantowych S20, 
S50 i D-Light,wyposażone w system 
spłukiwania VitrA i dopasowane 
wolnoopadające deski sedesowe, są 
dostarczane jako kompletne pakiety w 
połączeniu z naszym stelażem JOMOTech 
Hygienic. Ze stelażem JOMOTech Hygienic 
instalowane mogą być także inne miski 
WC z funkcją bidetu produkcji VitrA.

VitrA reaguje na trend popularności misek 
WC bezrantowych, udoskonalając 
technologię spłukiwania VitrA . VitrA 
stawia na elementy,które po pierwsze 
wyróżniają się długą trwałością,łatwością 
utrzymania i intuicyjnością obsługi, a po 
drugie spełniają najwyższe wymagania 
higieniczne i funkcjonalne.

VitrA - innowacyjna technologia i 
nowoczesne wzornictwo. VitrA jest 
efektem kolejnego etapu optymalizacji 
miski WC bezrantowej.

Wzajemne dopasowanie funkcji i formy 
zapewnia jeszcze lepsze rezultaty 
spłukiwania, optymalną higienę i jeszcze 
korzystniejszy rozkład strumienia 
spłukującego w funkcji
bidetu.

VitrA umożliwia spłukiwanie 
powierzchniowe,zmywające całą 
powierzchnię ceramiczną.
Jeżeli strumień spłukujący jest za słaby 
lub za silny, to można go bardzo łatwo i 
szybko wyregulować ręcznie za pomocą 
rozdzielacza strumienia.

VitrAflush 2.0 – nowy rozdzielacz strumienia spłukującego składa się z:

Oprawa do mocowania 
rozdzielacza w muszli WC.

Ceramiczny element spłukujący. Deflektor/ogranicznik

VitrAflush 2.0 – bardzo łatwe oczyszczanie rozdzielacza strumienia .

 S20 

S50 

D-Light

Ceramika z technologią 
VitrAflush 2.0

Rozdzielacz strumienia.  
Widok z przodu.



JOMOTech 

JOMOTech Hygienic -stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed 
ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych 
z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się  z: spłuczki 
podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP ,z izolacją 
przeciwroszeniową, spłukiwanie od przodu,przyłącze wody 1/2'' z mocowaniem, rama 
lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym,szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w 
zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa,rozstawy montażowe gwintowane w 
zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i mocujący.  

, biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., mocowanie 
boczne.
Deska sedesowa SOFTCLOSE VitrA, biała, zawiasy ze stali szczotkowanej,mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu 
VitrA
ceramika S20, biała

JOMOTech element 
montażowy lewy lub prawy 

 

JOMOTech

JOMO stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed 
ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach 
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający 
się  z: spłuczki podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/
STOP ,z izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od przodu,przyłącze wody 1/2'' z mocowaniem, 
rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym,szerokość ramy 500mm, regulacja 
wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa,rozstawy montażowe 
gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i 
mocujący.  

 biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., mocowanie 
boczne.
Deska sedesowa SOFTCLOSE VitrA, biała, zawiasy ze stali szczotkowanej,mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu montażowy lewy lub prawy 
 JOMOTech Hygienic 
stelaż do WC

JOMOTech zestaw Hygienic z ceramiką VitrA D-Light

JOMOTech Hygienic  stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed 
ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach 
szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający 
się  z: spłuczki podtynkowej SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/
STOP ,z izolacją przeciwroszeniową, spłukiwanie od przodu,przyłącze wody 1/2'' z mocowaniem, 
rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym,szerokość ramy 500mm, regulacja 
wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa,rozstawy montażowe 
gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, komplet montażowy i 
mocujący.  

Ceramika VitrA D-Light , biała, bezrantowa z funkcją bidetu, objętość spłukiwania 3/6 l., 
mocowanie boczne. 
Deska sedesowa SOFTCLOSE VitrA, biała, zawiasy ze stali szczotkowanej,mocowanie od góry.

Nr art. dla zestawu 174-91181400-00ceramika D-Light, biała
JOMOTech  element 
montażowy lewy lub prawy 
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JOMOTech - zestawy

JOMOTech Hygienic 
stelaż do WC

JOMOTech Hygienic 
stelaż do WC



Tech

JOMOTech Hygienic stelaż do naściennej muszli WC VitrA z funkcją bidetu, 

90/110

Nr art. 174-91180000-00

JOMO Tech 
Hygiene-WC-Element

EXCLUSIVE EXCLUSIVE 2.0 EXCLUSIVE 2.1 EXCLUSIVE 2.2

ELEGANCE 2.0ELEGANCE AVANTGARDE 2.0AVANTGARDE

     EDRAGTNA V A
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Szkło białe
Art.-Nr. 761-30090003-00

Szkło białe matowe
Art.-Nr. 761-08110003-00

Szkło żółte
Art.-Nr. 761-32010003- 00

Szkło beżowe
Art.-Nr. 761-02010003-00

Szkło czerwone
Art.-Nr. 761-04210003-00

Szkło pomarańczowe 
Art.-Nr. 761-10020003-00

szkło zielone mięta
Art.-Nr. 761-16210003-00

Szkło fuksja
Art.-Nr. 761-60040003-00

Szkło czarne matowe
Art.-Nr. 761-02110003-00

Szkło zielone
Art.-Nr. 761-06210003-00

szkło czarne gwieździste
Art.-Nr. 761-02810003-00

Szkło czarne 
Art.-Nr. 761-50090003-00
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 EDRAGTNA V A Chromstahl mit Spezialschrauben
Art.-Nr. 761- 35RC0003 -00

Szkło dymione brązowe
Art.-Nr. 761-20910003-00

Szkło dymione 
Art.-Nr. 761-10910003-00

Holz Buche,
Art.-Nr. 761-UBZH0003-00

Holz Kirsche,
Art.-Nr. 761- IKZH0003 -00

Granit schwarz,
Art.-Nr. 761- WSRG0003 -00

Schiefer grau,
Art.-Nr. 761- RGCS0003 -00

JOMOTech Trawers 
montażowy do ceramiki  

Nr art. 174-60000800-00

JOMOTech Hygienic zestaw 
montażowy armatury wraz 
z przyłączami.

Art.-Nr. 174-60000900-00

JOMOTech Hygienic element 
montażowy armatury 
podtynkowej 

Art.-Nr. 174-70000900-00

JOMOTech zestaw 
przyłączeniowy ceramiki VitrA

Nr art. 171-20340000-00
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JOMOTech - ELEMENTY Z
 

ABUDOWY

Aby łatwiej podjąć
decyzję co do wyboru odpowiedniej płyty,
proponujemy Wam zajrzeć do naszego atlasu 
pomysłów, w którym znajdziecie nasze płyty przyciskowe
w oryginalnych rozmiarach.
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Phone +49 (0) 2683 976-0  
Phone +49 (0) 35205 55400  

 5552 

F-26200 Montélimar – Allée du Lac
F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l’Industrie 
GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP 
PL-50-330 Blonie gm. Miękinia – ul. Zachodnia 2B

www.werit.eu www.jomo.eu

JOMOTech 
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