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Predstenový inštalačný systém pre  flexibilné riešenie 
kúpeľne – hrazdená konštrukcia z  niekoľkých konštrukč-
ných dielov a  modulov sanitárnych prvkov pripravených 
na  zabudovanie. 
 
Hrazdený modul Steptec, pozostávajúci z:

 ■ montážna koľajnica – stabilná, s  veľkou dosadacou plochou 
pre  oplášťovanie, na  priame upevnenie na  podlahu, stropy 
a  steny.

 ■ koľajnicová spojka – pre  45° a  90° spojenia
 ■ sekačka Steptec – pre  precízne odrezanie montážnej 
koľajnice bez  ostrapkov

 
Moduly Steptec – s  modelovými variantmi pre:

 ■ WC
 ■ umývadlo
 ■ bidet
 ■ pisoár

 
Výpočet potreby materiálu: 
Zo šírky a  výšky predstenovej plochy v  m² sa  vypočítava 
potrebná dĺžka koľajnice a  potrebný upevňovací materiál

 ■ m² x  5,5 koeficient koľajnice =  dĺžka koľajnice [m]
 ■ kompletný balík Steptec pre  1, 3, 5, 10  m² s  upevňovacím 
materiálom v  dostatočnom množstve

 ■ spojky
 ■ skrutky a  hmoždinky Ø  10  mm
 ■ rýchloskrutky
 ■ vyrovnávacie doštičky

 
Požiadavky na  ochranu pred hlukom 
Preskúšané podľa DIN  4109 zo  strany Fraunhofer Institut 
für  Bauphysik, Stuttgart. 
 
Požiadavky na  požiarnu bezpečnosť 
Pre požiadavky na  požiarnu bezpečnosť podľa MLAR je  
 u výrobcu k  dispozícii vyhlásenie o  zhode pre  systémové šachty 
Steptec. 
S ABP  (všeobecné stavebnotechnické osvedčenie) pre  deliacu 
priečku El 90 podľa DIN   EN   13501‑2.
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Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN) 
Číslo GTIN sa  skladá z  konštantného čísla výrobcu 4015211 
a  príslušného šesťmiestneho čísla položky, na  tomto príklade 
 305  611. Zámena posledných šiestich miest za  číslo položky 
dáva kód  GTIN.

Nezáväzné cenové odporúčania:
Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Kaž-
dý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a 
systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto 
len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľ-
koobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené ce-
nové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odha-
dovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím 
systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a 
prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa 
tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien 
neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

T2
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KoMPoNENTy

Steptec- montážna koľajnica
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: čiastočne vysoké a  na výšku miestnosti vysoké predelové 
konštrukcie

 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ plynule každých 30 cm predrazená pozdĺžna diera pre  upevnenie na  stenu a  podlahu alebo strop

 model  8401

L H T balenie artikel RS € 
5000 40 40 4 471 781  75 40,91

L =  dĺžka
H =  výška
T =  hĺbka

Steptec- kompletný balík
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či  na výšku miestnosti vysokej 
predelovej alebo predstenovej konštrukcie

Vybavenie
spojka Steptec oceľ pozinkovaná na  spojenie montážnych koľajníc Steptec  45° alebo  90° uhloch, 
upevňovací materiál montážnych koľajníc Steptec na  upevnenie na  stene, podlahe alebo strope, 
vyrovnávací materiál pre  nerovné steny, skrutky (samorezné) pre  sadrokartonové obkladacie dosky
Upozornenie
Veľký kompletný balík sa  vzťahuje na  obloženú plochu!
 model  8400

S [m²] balenie artikel RS € 
1 72 471 545  75 53,70
3 54 471 750  75 131,16
5 54 471 767  75 190,68
10 45 471 774  75 328,22

WC MoDULy

Steptec- WC modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový

Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC  DN90 z  PP, prechodový 
kus  excentrický DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre  modul 
a  keramiku, skrutky (samorezné) pre  sadrokartonové obkladacie dosky
Vybavenie splachovacej nádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technické údaje 
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
**  iba  pri konštrukčnej výške 1130  mm
 model  8461.3

BH balenie artikel RS € 
980 1/12 656 119 1 75 265,07

1110–1130 1/12 656 102 2 75 265,07

BH =  konštrukčná výška
1) V  závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko čiastočne prekrývať ovládaciu dosku, 
pri  použití senzitívnych ovládacích dosiek Visign for  More toto vedie k  neželanému spúšťaniu 
splachovania!
2) vo  výbave škrtiaci ventil 8310.93 (od  konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)



413

Steptec  T2
T2

Steptec- WC modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, 
prechodový kus  excentrický DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál 
pre  modul a  keramiku, skrutky (samorezné) pre  sadrokartonové obkladacie dosky
Vybavenie splachovacej nádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technické údaje 
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm, ako  napr.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, 
Keramag Renova‑Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
 model  8430.3

BH balenie artikel RS € 
840 1/12 718 954  75 340,87

BH =  konštrukčná výška

Steptec- WC modul
dodatočne výškovo prestaviteľné
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ súčasťou výbavy nie  je: krycia doska  model  8040.21
 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška 
keramiky, bezbariérový

Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC  90° pružný DN90 (hĺbkovo 
prestaviteľný) z  PE, prechodový kus  excentrický DN90/100 z  PE, pripojovacia súprava WC, 
upevňovací materiál pre  modul a  keramiku, skrutky (samorezné) pre  sadrokartonové obkladacie 
dosky
Vybavenie splachovacej nádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu III. 
štvrťrok 2017)
Technické údaje 
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
Príslušne podľa výškového nastavenia je  potrebná krycia doska z  ušľachtilej ocele modelu 8040.21!
 model  8461.21

BH balenie artikel RS € 
1110–1130 1/12 700 010  75 618,49

BH =  konštrukčná výška
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Krycia doska
 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: Steptec‑ WC modul  model  8461.21,  Viega  Eco  Plus‑ WC 
prvok  model  8161.21

 ‑ ušľachtilá oceľ
Upozornenie
Na použitie pri  dodatočne výškovo nastaviteľných WC  prvkoch!
 model  8040.21

L B s vyhotovenie balenie artikel RS € 
460 390 2,5 ušľachtilá oceľ kefovaná 1 703 387  65 121,22

L =  dĺžka
B =  šírka
s =  hrúbka steny

Steptec- WC modul
s prázdnou rúrkou pre  sprchové WC  (AquaClean)
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign
 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC  DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z  PE, 
prechodový kus  excentrický DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál 
pre  modul a  keramiku, skrutky (samorezné) pre  sadrokartonové obkladacie dosky, prázdna rúra 
prívody vody pre  WC  so sprchou (AquaClean)
Vybavenie splachovacej nádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technické údaje 
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm, ako  napr.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, 
Keramag Renova‑Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
 model  8430.18

BH balenie artikel RS € 
840 12 718 978* 75 482,93

BH =  konštrukčná výška
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

MoDULy

Steptec- bidetový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: závesný bidet
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
odhlučnené a  výškovo prestaviteľné držiaky pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo 
prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, izolačná príruba, upevňovací materiál pre  modul 
a  keramiku
 model  8467.3

B balenie artikel RS € 
430 1 656 140  75 243,47

B =  šírka
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Steptec- modul pre  vstavanú skriňu
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: zabudovanie elektrického prietokového ohrievača napr. 
Vaillant, Stiebel Eltron

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
veko s  možnosťou pokrytia dlaždicami, magnetická západka, závesy, upevňovací materiál
 model  8470

H B T balenie artikel RS € 
609 314 145 1/10 495 176* 75 235,99

H =  výška
B =  šírka
T =  hĺbka
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 

Umývadlový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevnenie výškovo prestaviteľné a  chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk 
DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, izolačná príruba, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
 model  8055.4

B balenie artikel RS € 
430 1/40 562 618  75 95,34

B =  šírka

Umývadlový modul
s podomietkovým pripájacím boxom
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevnenie výškovo prestaviteľné, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
vo vybavení podomietkový pripájací box
zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 
rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so  svorným šróbením pre  medenú rúru d10, 2 
pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300  mm  mosadz pochrómovaná, krycia doska 
plast pochrómovaný pre  podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
 model  8055.5

B balenie artikel RS € 
430 1 734 824  75 277,60

B =  šírka
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Umývadlový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
podomietkové teleso vodomeru EAS  Typ ISTA so  závitom G2KoAX na  zabudovanie vodomerných 
kapsúl ISTA typ  istameter QN  1,5  m³/h a  QN  2,5  m³/h, 2 úseky na  vodu predmontované, vrát. 
ventilov s  priamym sedlom DN20, teleso vodomeru so  závitom G2KoAX, izolačný box, zakaždým 
na  strane vstup a  výstupu (pre  rozdelenie na  podlaží) s  Rp¾, prípojka Rp½ pre  umývadlovú 
armatúru, 2 ochranné viečka a  odtláčacie súpravy, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka 
DN40/30, izolačná príruba, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
výbavové súpravy pre  podomietkové uzavieracie ventily: produktová skupina Easytop (modely 
2236 a  2236.10)!
 model  8439

B balenie artikel RS € 
430 1/12 576 998  75 566,91

B =  šírka

Umývadlový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: bezbariérové umývadlo
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevnenie výškovo prestaviteľné 
a  chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, pripájacia doska armatúr a  upevnenie odtoku 
výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku, skrutky (samorezné) 
na  upevnenie do  kovovej konštrukcie
Upozornenie
Pre bezbariérové umývadlo s  nástennou armatúrou sa  odporúča spojenie so  zosilneným nosičom 
nástennej armatúry  model  8064!
Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na  uchytenie: podomietkového 
zápachového uzáveru s  krycou doskou pochrómovanou ( model  5633.1), podomietkového 
zápachového uzáveru s  krycou doskou bielou ( model  5633.2)!
 model  8133.3

B balenie artikel RS € 
430 1 655 976  75 138,04

B =  šírka

Modul pre  výlevku
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: výlevka
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
vrstvená drevená doska, odtokový oblúk DN50, izolačná príruba, upevňovací materiál pre  modul 
a  keramiku
 model  8131.3

B balenie artikel RS € 
430 1 655 969  75 149,69

B =  šírka
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PISoáRoVé MoDULy

Pisoárový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár s  podomietkovým splachovacím systémom, 
uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a  bezdotykové spúšťanie splachovania)

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, 
odtokový oblúk DN50, pisoárová pripojovacia súprava, izolačná príruba samolepiaca, upevňovací 
materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy pri  základnom prvku 
KV  1130=880  mm, pri  KV  1370=1120  mm!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
 model  8128.33

B T balenie artikel RS € 
430 115 1/20 656 058  75 282,36

B =  šírka
T =  hĺbka

Pisoárový modul
sifónová senzorová technika
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár s  podomietkovým splachovacím systémom
 ‑ iba v  spojení s: výbavová súprava  sifónová senzorová technika  model  8352.2
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, preplachovacia zátka, 
uzávera, prípojka armatúry Rp½, pisoárová pripojovacia súprava, odtokový oblúk DN50, izolačná 
príruba samolepiaca, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy pri  základnom prvku 
KV  1130=1070  mm, pri  KV  1300=1240  mm!
 model  8121.4

B T balenie artikel RS € 
430 125 1 735 722  75 380,19

B =  šírka
T =  hĺbka

Pisoárový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár s  nástenným splachovacím systémom
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevnenie chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, odtokový oblúk DN50, izolačná príruba 
samolepiaca, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy pri  základnom prvku 
KV  1130=1070  mm, pri  KV  1370=1310  mm!
 model  8119.3

B balenie artikel RS € 
430 1 655 983  75 141,25

B =  šírka
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Pisoárový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár, uchytenie infračervenej elektroniky a  vtokovej 
súpravy rozličných značiek

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
odtokový oblúk DN50, izolačná príruba samolepiaca, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy podľa elektroniky vtokovej 
súpravy!
 model  8126

B T balenie artikel RS € 
430 95 1/24 397 142  75 122,22

B =  šírka
T =  hĺbka

Pisoárový modul
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: pisoár „Joly“ a  „Visit“ (Keramag), uchytenie výbavovej 
súpravy Visign (manuálne a  bezdotykové spúšťanie splachovania)

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
pisoárová súprava pre  hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp½, 
odtokový oblúk DN50, izolačná príruba samolepiaca, upevňovací materiál pre  modul a  keramiku
Upozornenie
Maximálna výška prítoku pisoáru od  hornej hrany hotovej podlahy pri  základnom prvku 
KV  1130=880  mm, pri  KV  1370=1120  mm!
ovládacie dosky Visign mechanické spúšťanie splachovania a  príslušenstvo: skupina výrobkov 
ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
 model  8127.3

B T balenie artikel RS € 
430 105 1/20 656 065* 75 321,98

B =  šírka
T =  hĺbka
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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NoSIČE ARMATúR

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: drez

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevnenie chránené pred hlukom 
pre  nástenky Viega, izolačná 
príruba, odtokový oblúk DN50, 
upevňovací materiál pre  nosiče 
armatúr
 model  8268.3

B balenie artikel RS € 
430 1/8 656 072  75 47,19

B =  šírka

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: armatúra na  omietku 
dlhé vyhotovenie

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
nosič armatúry zosilnený, upevnenie 
chránené pred hlukom pre  nástenky 
Viega, upevňovací materiál
 model  8064

B balenie artikel RS € 
430 1/10 461 836  75 42,65

B =  šírka

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: armatúra na  omietku

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevnenie chránené pred hlukom 
pre  nástenky Viega, izolačná 
príruba, upevňovací materiál
Upozornenie
Pri armatúrach na  omietku v  dlhom 
vyhotovení použite  model  8064!
 model  8063.3

B balenie artikel RS € 
430 1/10 656 089  75 37,15

B =  šírka

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: armatúra na  omietku

 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ šírkovo prestaviteľný

Vybavenie
upevnenie chránené pred hlukom 
pre  nástenky Viega, upevňovací 
materiál
Upozornenie
Pri armatúrach na  omietku v  dlhom 
vyhotovení použite  model  8064!
 model  8062.1

B balenie artikel RS € 
430 1 297 770  75 30,96

B =  šírka

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: podomietková 
armatúra, podomietkový 
uzavierací ventil, jednotka podomi‑
etkového bytového vodomeru 
bez  izolačného boxu

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál
Upozornenie
K montáži podomietkového 
uzavieracieho ventilu a  jednotky 
podomietkového bytového 
vodomeru použite montážnu 
súpravu  model  2235.95!
 model  8063.0

B H T balenie artikel RS € 
430 400 70 1/40 297 787  75 80,90

B =  šírka
H =  výška
T =  hĺbka
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Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: podomietková armatúra
 ‑ oceľ pozinkovaná

Vybavenie
upevňovací materiál
Upozornenie
Nosič armatúry je  vhodný pre  nasledujúce podomietkové armatúry: Grohe „Rapido E“, Hansa 
„HANSAVARoX“, Hansgrohe „iBox“, Ideal Standard „EASy‑Box“, Keuco „Flexx Boxx“!
 model  8065

B H T balenie artikel RS € 
430 160 75 1 741 198  75 37,58

B =  šírka
H =  výška
T =  hĺbka

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: podomietková armatúra, podomietkový uzavierací ventil, 
jednotka podomietkového bytového vodomeru

 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ hĺbkovo prestaviteľný, rozsah nastavenia 40 – 110  mm

Vybavenie
vodeodolná vrstvená drevená doska, upevňovací materiál
 model  8063.2

B H balenie artikel RS € 
430 240 1 745 080  75 73,29

B =  šírka
H =  výška

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: prípojka práčky

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
podomietkový zápachový uzáver 
DN50/40, rozeta chrómovaná, 
hadicové šróbenie, upevnenie 
chránené pred hlukom pre  nástenky 
Viega, izolačná príruba samolepiaca, 
upevňovací materiál
 model  8068.3

balenie artikel RS € 
 1 656 096  75 76,04

Nosič armatúry
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: 2 podomietkové ventily 
alebo vodomer s  1 podomietko‑
vým ventilom

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál
Upozornenie
Upevnenie potrubia pomocou 
objímok M8, závitových čapov 
a  matíc (bežne dostupný materiál)!
 model  8063.1

B H T balenie artikel RS € 
130 300 70 1 331 894  75 33,02

B =  šírka
H =  výška
T =  hĺbka
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Nosič armatúry
 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Easytop‑ podomietkový 
ventil s  priamym sedlom 
 model  2134

 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ šírkovo prestaviteľný

Vybavenie
odhlučnený upevňovací materiál, 
upevňovací materiál pre  nosiče 
armatúr
 model  8073

B balenie artikel RS € 
430 1/10 331 887  75 37,97

B =  šírka

UPEVňoVACIE PRVKy

Upevňovací prvok
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: vybavovacie predmety, 
upevnenie na  montážnej koľajnici 
a  konzolu na  výšku miestnosti 
alebo priamo na  kovovú 
konštrukciu

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: montážna koľajnica 
 model  8001, Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
vodeodolná vrstvená drevená doska 
s=30  mm, upevňovací materiál, 
skrutky (samorezné) 
pre  sadrokartonové obkladacie 
dosky
 model  8011.9

balenie artikel RS € 
 1/50 295 295  75 128,04

Upevňovacia koľajnica
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: vysoké zaťaženia, napr. 
zásobník teplej vody, potrubné 
rozvody vo  voľne stojacich 
inštalačných šachtách

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál
 model  8062.3

B balenie artikel RS € 
430 1/10 331 849  75 40,59

B =  šírka

Upevňovací prvok
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: vybavovacie predmety

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
vodeodolná vrstvená drevená 
doska, upevňovací materiál
 model  8296.1

B H T s balenie artikel RS € 
430 340 35 22 1 331 900  75 66,82

B =  šírka
H =  výška
T =  hĺbka
s =  hrúbka steny
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Univerzálny držiak
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: jednorúrkový 
podomietkový ventilátor, 
rozdeľovač, vodomer, merač tepla

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál
 model  8062.5

balenie artikel RS € 
 1/10 331 863  75 91,03

Vrstvená drevená doska
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: vybavovacie predmety

 ‑ vodeodolná
Upozornenie
V systéme Steptec možno použiť 
aj  na upevnenie sklopných rukovätí 
a  sprchových sedadiel!
 model  8096

B H T balenie artikel RS € 
280 507 30 1/4 285 319  75 37,47

B =  šírka
H =  výška
T =  hĺbka

PRíSLUšENSTVo

Steptec- spojka koľajníc
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: spojenie montážnej 
koľajnice Steptec v  45° alebo  90° 
uhloch

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ pozinkovaná
 ‑ kompletne predmontované

Vybavenie
závit M10 na  zavesenie rúrkových 
úchytov alebo na  prestavenie výšky 
stenovej konštrukcie pomocou 
bežných závitových tyčí
 model  8410

balenie artikel RS € 
 10 471 798  75 3,76

Steptec- paralelná spojka
 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ pozinkovaná
 model  8414

MH balenie artikel RS € 
80–145 5 747 237  75 11,71

MH =  montážna hĺbka

NOVÉ 

Steptec- ostré koleno  90°
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: preprava predmontova‑
ných priečok Steptec, spojenie 
montážnej koľajnice Steptec v  90° 
uhloch

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ pozinkovaná
Vybavenie
2 tvarovky s  drážkou Steptec
 model  8415.1

L1 L2 balenie artikel RS € 
62 62 10 765 989  75 n.p. 

L1 =  dĺžka
L2 =  dĺžka
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Steptec- vodiaca vložka
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: upevnenie modulov 
a  nosičov armatúr

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ pozinkovaná
 model  8437.90

balenie artikel RS € 
 10 494 179  75 4,04

Steptec- montážna súprava
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: upevnenie na  stene, 
podlahe alebo strope montážnych 
koľajníc Steptec

Vybavenie
upevňovací materiál, 10 skrutiek 
s  nákružkom, 10 hmoždiniek, 
vyrovnávací materiál pre  montážnu 
koľajnicu Steptec
 model  8409

L M balenie artikel RS € 
70 8 1 611 347  75 13,48

L =  dĺžka

Steptec- montážne ostré koleno
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: tesnenie na  stenu 
z  prefabrikovanej steny Steptec

 ‑ oceľ pozinkovaná
 model  8415

L1 L2 balenie artikel RS € 
50 75 5 485 061  75 8,44

L1 =  dĺžka
L2 =  dĺžka

Steptec- montážny kĺb
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: plynulé nastavenie uhla 
v  rozsahu 0 –  180°, upevnenie 
montážnej koľajnice na  strešnú 
šikminu

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ spojka koľajníc 
 model  8410

 ‑ oceľ pozinkovaná
 model  8411

balenie artikel RS € 
 10 471 804  75 16,19

Zvukoizolačná súprava
 ‑ pre následujúce produkty a  použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku  Viega  Eco alebo 
predstenovej montáže Steptec, redukcia prenosu hluku na  priľahlú stenu

 ‑ pre použitie s  následujúcimi produktmi: Steptec‑ montážna koľajnica  model  8401, 
 Viega  Eco  Plus‑ upevňovacia súprava  model  8173

 ‑ guma
Vybavenie
10 zvukoizolačných súprav (montáž na  stenu a  podlahu)
 model  8310.52

ks balenie artikel RS € 
10 1 636 395  65 52,40

ks =  počet v  súprave
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NáRADIE

Steptec- sekačka koľajníc
 ‑ pre následujúce produkty 
a  použitie: skracovanie 
bez  ostrapkov a  dierovanie 
montážnej koľajnice Steptec

 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ montážna 
koľajnica  model  8401

 ‑ oceľ povrstvená práškovou 
technológiou

Vybavenie
kufor
 model  8420

balenie artikel RS € 
 1 471 866  74 2.036,82

Steptec- nôž na  koľajnice
 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ sekačka 
koľajníc  model  8420

 model  8420.1

balenie artikel RS € 
 1 471 880  74 756,90

Steptec- raziaci nôž
 ‑ pre použitie s  následujúcimi 
produktmi: Steptec‑ sekačka 
koľajníc  model  8420

 model  8420.2

balenie artikel RS € 
 1 471 897  74 411,26




