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As calhas de duche  Advantix oferecem tudo o que está em 
conformidade com a mais recente técnica de drenagem:

 ■ Qualidade e processamento de alto nível
 ■ Montagem segura na impermeabilização líquida
 ■ Manutenção e limpeza fáceis
 ■ Mais alto nível de segurança e higiene
 ■ Testado conforme  DIN  EN  1253, de qualidade controlada
 ■ PP (polipropileno) ecológico e aço inoxidável de alta 
qualidade

 ■ As capacidades de descarga correspondem a uma altura de 
retenção de 10/20  mm conforme  DIN  EN  1253

 
Campos de aplicação

 ■ Sumidouros para impermeabilizações líquidas
 ■ Design e configuração da casa-de-banho

 
Importante para o planeamento e para a escolha:

 ■ A capacidade de descarga necessária
 ■ O tipo de  calha  de  duche (encurtável, montagem na parede, 
etc.)

 ■ A altura de montagem disponível na estrutura do pavimento
 ■ A possibilidade de escolha entre material sintético de alta 
qualidade ou aço inoxidável

 ■ Muitas diferentes variantes de design
 ■ Na capacidade de descarga foi considerado uma altura de 
água de 10 e 20  mm

 ■ Para o planeamento dos duches no pavimento deve 
considerar a capacidade de descarga de uma altura de água 
no máx. 10  mm

 

Indicação à utilização 
Os materiais dos produtos são adequados à utilização 
doméstica. Deste modo, seguem as seguintes limitações:

 ■ Só podem ser escoadas águas residuais domésticas através 
dos sifões, águas quentes só num período curto e máx. 
95  °C

 ■ Não podem ser utilizados produtos de limpeza químicos 
para o desentupimento

 ■ Para a limpeza das superfícies só podem ser utilizados 
produtos de limpeza suaves

 
Conceção rápida   Advantix  Vario 
O software apoia as suas opções e configurações da 
 calha  de  duche   Advantix  Vario. O software determina 
automaticamente o comprimento adequado da  calha  de  duche 
e todos os componentes de calha necessários. Além da 
listagem de material, é possível imprimir diretamente do 
programa um desenho com todas as informações como, p. ex., 
um plano de corte. O software gratuito de conceção rápida 
  Advantix  Vario e informações adicionais estão disponíveis em: 
 www. viega. de/software (só em alemão) 
 
Dados técnicos

 ■ Capacidade de descarga de 0,4 l/s até máx. 1,1 l/s
 ■ Diâmetros nominais DN  40/50
 ■ Diferentes variantes de design
 ■ Grelhas em vidro temperado (ESG)
 ■ Grelhas em aço inoxidável, material 1.4301
 ■ Flange de impermeabilização circundante para aplicação da 
impermeabilização líquida

 ■ Válvulas com boas propriedades de auto-limpeza e sifões 
parcialmente extraíveis
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

Altura de construção a partir de 40  mm 370
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  Advantix  Vario-Escoamento de Parede 379
Calha de duche   Advantix  Vario 379

ÍNDICE

Código GTIN (Global Trade Item number, antigo EAN) 
O código GTIN é composto pelo número constante do 
fabricante 4015211 e pelo número do artigo de seis dígitos, 
como neste exemplo 305 611. A alteração dos últimos seis 
dígitos pelo número do artigo, completa o código GTIN.

Auxiliar de cálcula sem compromisso:
Viega vende somente a grossista/armazenista especializ-
ado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias
condições de venda e sistemas de desconto, no qual não
temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém 
somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais 
não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo 
serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da 
Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será esta-
blecido e negociado através do grossista/armazenista, o 
qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa esti-
mativa de preços são sem I.V.A.

X1
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ALTuRA DE CONSTRuçãO A PARTIR DE 40  MM

Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.10

L unid. artigo GD € 
750 1 736 965  90 171,60
800 1 736 972  90 177,42
900 1 736 989  90 191,03
1000 1 736 996  90 230,72
1200 1 737 009  90 275,68

Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix de parede
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
nota
A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5  mm!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.20

L unid. artigo GD € 
750 1 737 016  90 240,77
800 1 737 023  90 250,43
900 1 737 030  90 260,87
1000 1 737 047  90 275,30
1200 1 737 054  90 307,00

Sifão   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para altura de construção a partir de 40  mm
 - escoamento vertical

equipamento
Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto
dados técnicos 
altura da retenção de água 50  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,9 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 1,1 l/s
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.94

DN unid. artigo GD € 
50 1 737 597  90 36,92
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

ALTuRA DE MONTAGEM 70  MM

Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.10

L unid. artigo GD € 
750 1 736 965  90 171,60
800 1 736 972  90 177,42
900 1 736 989  90 191,03
1000 1 736 996  90 230,72
1200 1 737 009  90 275,68

Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix de parede
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
nota
A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5  mm!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.20

L unid. artigo GD € 
750 1 737 016  90 240,77
800 1 737 023  90 250,43
900 1 737 030  90 260,87
1000 1 737 047  90 275,30
1200 1 737 054  90 307,00

Sifão   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
( modelo  para reabilitação)
 - para altura de montagem 70  mm

equipamento
Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto, descarga DN40 rotativo, união para 
DN50
dados técnicos 
altura da retenção de água 25  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,4 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,45 l/s
nota
Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste  modelo  de sumidouro não é 
possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do 
mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
qualidade controlada
capacidade de descarga conforme  DIN  EN  1253
 modelo  4982.93

unid. artigo GD € 
 1 737 580  90 24,20
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Sifão   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para altura de construção a partir de 40  mm
 - escoamento vertical

equipamento
Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto
dados técnicos 
altura da retenção de água 50  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,9 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 1,1 l/s
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.94

DN unid. artigo GD € 
50 1 737 597  90 36,92

Conjunto de pés de ajuste   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
( modelo  para reabilitação)
 modelo  4982.91

AC QC unid. artigo GD € 
70–95 2 1 737 566  90 20,60

QC =  quantidade no conjunto

Sumidouro    Advantix  Vario
para   Advantix  Vario de parede
cortar à medida, 70  mm, ( modelo  para reabilitação)
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de 
impermeabilização

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Conjunto de pés de ajuste, 4 peças de tamponar, sifão de autodepuração, perfil do mosaico 
flexivelmente adaptável, crivo extraível, ferramente de controlo e proteção do mosaico, escova de 
limpeza, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte
dados técnicos 
altura da retenção de água 30  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,4 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,5 l/s
nota
Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste  modelo  de sumidouro não é 
possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do 
mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
qualidade controlada
capacidade de descarga conforme  DIN  EN  1253
 modelo  4968.10

C AC DN unid. artigo GD € 
300–1200 70–100 40/50 1 736 736  90 364,95
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

Sumidouro    Advantix  Vario
para  calha  de  duche   Advantix  Vario
cortar à medida, 70  mm, ( modelo  para reabilitação)
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com 
lámina de impermeabilização

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Conjunto de pés de ajuste, extremidades, sifão de 
autodepuração, fixação da grelha de barra ajustável em altura, flange de impermeabilização, 
acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte
dados técnicos 
altura da retenção de água 25  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,55 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,6 l/s
nota
Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste  modelo  de sumidouro não é 
possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do 
mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
qualidade controlada
capacidade de descarga conforme  DIN  EN  1253
 modelo  4966.10

C AC DN unid. artigo GD € 
300–1200 70–95 40/50 1 721 671  90 319,98

ALTuRA DE MONTAGEM 90  MM

Sumidouro    Advantix  Vario
para   Advantix  Vario de parede
cortar à medida
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - sintético de alta qualidade

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, 4 peças de tamponar, sifão de autodepuração, perfil do mosaico 
flexivelmente adaptável, crivo extraível, ferramente de controlo e proteção do mosaico, escova de 
limpeza, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte
dados técnicos 
altura da retenção de água 50  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,45 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,6–0,75 l/s
nota
Na posição mais baixa da flange neste  modelo  de sumidouro não é possível obter uma altura 
suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no 
tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4967.10

C AC DN unid. artigo GD € 
300–1200 90–160 40/50 1 736 552  90 364,95

ALTuRA DE MONTAGEM 95  MM

Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.10

L unid. artigo GD € 
750 1 736 965  90 171,60
800 1 736 972  90 177,42
900 1 736 989  90 191,03
1000 1 736 996  90 230,72
1200 1 737 009  90 275,68
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Sumidouro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix de parede
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lámina de impermeabilização
 - aço inoxidável 1.4301

equipamento
Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da  calha  de  duche
dados técnicos 
classe de carga K=300  kg
nota
A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5  mm!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.20

L unid. artigo GD € 
750 1 737 016  90 240,77
800 1 737 023  90 250,43
900 1 737 030  90 260,87
1000 1 737 047  90 275,30
1200 1 737 054  90 307,00

Sifão   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para altura de montagem 95  mm
 - posteriormente encurtável para  modelo  de reabilitação

equipamento
Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto, descarga DN40 rotativo, união para 
DN50
dados técnicos 
altura da retenção de água 50  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,5 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,55 l/s
nota
Na posição mais baixa da flange neste  modelo  de sumidouro não é possível obter uma altura 
suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no 
tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.92

unid. artigo GD € 
 1 737 573  90 24,20

Sifão   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para altura de construção a partir de 40  mm
 - escoamento vertical

equipamento
Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto
dados técnicos 
altura da retenção de água 50  mm
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,9 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 1,1 l/s
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4982.94

DN unid. artigo GD € 
50 1 737 597  90 36,92

Conjunto de pés de ajuste  
 Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 modelo  4982.90

AC QC unid. artigo GD € 
95–160 2 1 737 559  90 21,27

QC =  quantidade no conjunto
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

Sumidouro    Advantix  Vario
para  calha  de  duche   Advantix  Vario
cortar à medida
 - para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com 
lámina de impermeabilização

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Conjunto de pés de ajuste, extremidades, sifão de 
autodepuração, fixação da grelha de barra ajustável em altura, peça de compensação de altura, 
flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte
dados técnicos 
capacidade de descarga com altura de água 10  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,4 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20  mm (conforme  DIN  EN  1253) 0,8 l/s
nota
Na posição mais baixa da flange neste  modelo  de sumidouro não é possível obter uma altura 
suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no 
tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!
controlo de qualidade segundo  DIN  EN  1253
 modelo  4965.10

C AC DN unid. artigo GD € 
300–1200 95–150 40/50 1 686 277  90 284,62
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ACESSóRIOS
CALhAS DE DuChE  ADVANTIX

Aro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
contorno angular
 - para altura de 8–20  mm (mosaico + cola)
 - adequado para grelha   Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER10  modelo  4982.50, 
4982.51, grelha   Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER12  modelo  4982.71, grelha  
 Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER13  modelo  4982.70, grelha   Advantix  para 
 calha  de  duche  Advantix   Visign  ER14  modelo  4982.80, 4982.81

 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura

 modelo  4982.30

L unid. artigo GD € 
750 1 736 804  90 77,00
800 1 736 811  90 82,38
900 1 736 828  90 85,83
1000 1 736 835  90 90,05
1200 1 736 842  90 102,82

Aro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
contorno redondo
 - para altura de 8–20  mm (mosaico + cola)
 - adequado para grelha   Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER11  modelo  4982.60, 
4982.61, grelha   Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER12  modelo  4982.71, grelha  
 Advantix  para  calha  de  duche  Advantix   Visign  ER13  modelo  4982.70, grelha   Advantix  para 
 calha  de  duche  Advantix   Visign  ER14  modelo  4982.80, 4982.81

 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura

 modelo  4982.40

L unid. artigo GD € 
750 1 737 061  90 77,00
800 1 737 078  90 82,38
900 1 737 085  90 85,83
1000 1 737 092  90 90,05
1200 1 737 108  90 102,82

Conjunto de acessórios   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para pedra natural  23-36  mm
 - adequado para aro   Advantix  para 
 calha  de  duche  Advantix 
 modelo  4982.30, 4982.40

 modelo  4982.96

unid. artigo GD € 
 1 745 400  90 136,35

Aro   Advantix
para  calha  de  duche  Advantix
 - para todas as grelhas de  calha  de  duche  Advantix, altura de 12– 15  mm (mosaico + cola)
 - aço inoxidável 1.4301

 modelo  4982.45

L unid. artigo GD € 
750 1 745 356  90 37,92
800 1 745 363  90 39,08
900 1 745 370  90 40,37
1000 1 745 387  90 42,68
1200 1 745 394  90 47,42
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

Grelha   Advantix
 Visign  ER10, para  calha  de  duche  Advantix
contorno angular
 - para altura de  6– 15  mm (mosaico + cola)
 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, crivo

modelo L versão unid. artigo GD € 
4982.50 750 mate 1 737 153  90 148,45
4982.50 800 mate 1 737 160  90 153,67
4982.50 900 mate 1 737 177  90 161,00
4982.50 1000 mate 1 737 184  90 181,75
4982.50 1200 mate 1 737 191  90 219,23
4982.51 750 polido 1 737 207  90 148,45
4982.51 800 polido 1 737 214  90 153,67
4982.51 900 polido 1 737 221  90 161,00
4982.51 1000 polido 1 737 238  90 181,75
4982.51 1200 polido 1 737 245  90 219,23

Grelha   Advantix
 Visign  ER11, para  calha  de  duche  Advantix
contorno redondo
 - para altura de  6– 15  mm (mosaico + cola)
 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, crivo

modelo L versão unid. artigo GD € 
4982.60 750 mate 1 737 252  90 148,45
4982.60 800 mate 1 737 269  90 153,67
4982.60 900 mate 1 737 276  90 161,00
4982.60 1000 mate 1 737 283  90 181,75
4982.60 1200 mate 1 737 290  90 219,23
4982.61 750 polido 1 737 306  90 148,45
4982.61 800 polido 1 737 313  90 153,67
4982.61 900 polido 1 737 320  90 161,00
4982.61 1000 polido 1 737 337  90 181,75
4982.61 1200 polido 1 737 344  90 219,23

Grelha   Advantix
 Visign  ER12, para  calha  de  duche  Advantix
 - para colocação de um revestimento em mosaico ou pedra natural
 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, crivo
 modelo  4982.71

L unid. artigo GD € 
750 1 737 405  90 99,37
800 1 737 412  90 102,65
900 1 737 429  90 106,98
1000 1 737 436  90 118,97
1200 1 737 443  90 145,33
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Grelha   Advantix
 Visign  ER13, para  calha  de  duche  Advantix
 - para colocação de um revestimento em mosaico ou pedra natural
 - aço inoxidável 1.4301
 - ajustáveis em altura, rebordo circundante 10  mm

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, crivo
 modelo  4982.70

L unid. artigo GD € 
750 1 737 351  90 104,58
800 1 737 368  90 108,03
900 1 737 375  90 112,63
1000 1 737 382  90 125,18
1200 1 737 399  90 153,00

Grelha   Advantix
 Visign  ER14, para  calha  de  duche  Advantix
 - para altura de 6–18  mm (mosaico + cola)
 - vidro temperado
 - ajustáveis em altura

equipamento
Conjunto de pés de ajuste, crivo, aplicação em aço inoxidável quadrado

modelo L versão unid. artigo GD € 
4982.81 750 vidro branco 1 737 504  90 384,77
4982.81 800 vidro branco 1 737 511  90 432,85
4982.81 900 vidro branco 1 737 528  90 480,98
4982.81 1000 vidro branco 1 737 535  90 529,05
4982.81 1200 vidro branco 1 737 542  90 577,18
4982.80 750 vidro preto 1 737 450  90 384,77
4982.80 800 vidro preto 1 737 467  90 432,85
4982.80 900 vidro preto 1 737 474  90 480,98
4982.80 1000 vidro preto 1 737 481  90 529,05
4982.80 1200 vidro preto 1 737 498  90 577,18

NOVO 

Casquilho   Advantix
 - adequado para sifão   Advantix  
para  calha  de  duche  Advantix 
 modelo  4982.92, 4982.93

equipamento
Vedante labial
 modelo  4982.86

DN unid. artigo GD € 
40/50 1 756 062  90 8,27

Cola de montagem   Advantix
 - para  calha  de  duche  Advantix em 
aço inoxidável, sumidouro 
triangular  Advantix, sumidouro 
extra-plano com lâmina de 
impermeabilização Schlüter-
-KERDI

 modelo  4938.22

conteúdo [ml] unid. artigo GD € 
290 15 571 788  72 43,85

Tira de impermeabilização  
 Advantix
 - para  calha  de  duche  Advantix em 
aço inoxidável

 modelo  4964.95

L B h unid. artigo GD € 
5000 125 0,1 1 619 121  90 26,82

B =  B (largura)
h =  h (altura)

Conjunto de extensão   Advantix
 - para grelha para  calha  de  duche 
 Advantix, acrescento  (15–25  mm) 
na utilização de revestimento em 
pedra natural

 modelo  4971.70

QC unid. artigo GD € 
8 1 593 933  90 56,78

QC =  quantidade no conjunto
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

Ferramenta   Advantix
 - para remoção de todas as grelhas 
 Advantix

 modelo  4965.90

unid. artigo GD € 
 1 689 704  74 33,00

ACESSóRIOS
  ADVANTIX  VARIO-ESCOAMENTO DE PAREDE

Grelha de barra    Advantix  Vario
para   Advantix  Vario de parede
 - adequado para sumidouro    Advantix  Vario  para   Advantix  Vario de parede  modelo  4967.10, 
4968.10

 - aço inoxidável 1.4301
equipamento
Acessórios de montagem

modelo Visign C versão unid. artigo GD € 
4967.30 SR1 300–1200 mate 1 736 569  90 79,67
4967.31 SR2 300–1200 polido 1 736 576  90 79,67
4967.32 SR3 300–1200 preto 1 736 583  90 195,30
4967.33 SR4 300–1200 branco 1 736 590  90 195,30

Conjunto de acessórios    Advantix  Vario
para   Advantix  Vario de parede
 - adequado para grelha de barra    Advantix  Vario  para   Advantix  Vario de parede  modelo  4967.30, 
4967.31, 4967.32, 4967.33

 modelo  4967.86

C versão unid. artigo GD € 
300–1200 mate 1 736 606  90 44,75
300–1200 polido 1 736 613  90 44,75
300–1200 preto 1 736 620  90 69,00
300–1200 branco 1 736 637  90 69,00

Ferramenta   Advantix
 - para remoção de todas as grelhas 
 Advantix

 modelo  4965.90

unid. artigo GD € 
 1 689 704  74 33,00

ACESSóRIOS
CALhA DE DuChE   ADVANTIX  VARIO

Grelha de barra    Advantix  Vario
para  calha  de  duche   Advantix  Vario
 - adequado para sumidouro    Advantix  Vario  para  calha  de  duche   Advantix  Vario  modelo  4965.10, 
4966.10

 - aço inoxidável 1.4301
equipamento
Acessórios de montagem

modelo Visign C versão unid. artigo GD € 
4965.30 SR1 300–1200 mate 1 686 284  90 71,18
4965.31 SR2 300–1200 polido 1 686 291  90 71,18
4965.32 SR3 300–1200 preto 1 711 870  90 195,30
4965.33 SR4 300–1200 branco 1 711 887  90 195,30
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Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
para  calha  de  duche 
  Advantix  Vario
 - para revestimento em pedra 
natural 20–33  mm (mosaico + 
cola)

 - adequado para grelha de barra  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.30, 4965.31, 
sumidouro    Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.10

 modelo  4965.80

QC unid. artigo GD € 
2 1 686 321  90 17,88

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
para  calha  de  duche 
  Advantix  Vario
 - adequado para grelha de barra  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.30, 4965.31, 
4965.32, 4965.33

 modelo  4965.86

versão unid. artigo GD € 
mate 1 686 383  90 44,75
polido 1 689 728  90 44,75
preto 1 713 072  90 69,00

branco 1 713 089  90 69,00

Peça de ligação    Advantix  Vario
 - para ligação de duas calhas de 
duche

 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.10, 4966.10

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Espaçador, acessórios de 
montagem
 modelo  4965.12

L B unid. artigo GD € 
210 110 1 708 917  90 87,32

B =  B (largura)

Peça terminal    Advantix  Vario
 - para acrescento
 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.10

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Pés de ajuste, espaçador, tira de 
impermeabilização, acessórios de 
montagem
 modelo  4965.16

L B unid. artigo GD € 
275 110 1 708 931  90 101,10

B =  B (largura)

Peça terminal    Advantix  Vario
70  mm, ( modelo  para reabilitação)
 - para acrescento
 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4966.10

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Pés de ajuste, espaçador, tira de 
impermeabilização, acessórios de 
montagem
 modelo  4966.16

L B unid. artigo GD € 
275 110 1 721 695  90 101,10

B =  B (largura)
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Calha de duche Advantix, calha de duche Advantix Vario  X1

X1

Peça de ligação    Advantix  Vario
90°
 - para ligação de duas calhas de 
duche

 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.10, 4966.10

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Pés de ajuste, espaçador, tira de 
impermeabilização, acessórios de 
montagem
 modelo  4965.14

L1 L2 B unid. artigo GD € 
290 290 110 1 708 924  90 119,47

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)
B =  B (largura)

Peça de ligação    Advantix  Vario
90°
70  mm, ( modelo  para reabilitação)
 - para ligação de duas calhas de 
duche

 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4966.10

 - sintético de alta qualidade
equipamento
Pés de ajuste, espaçador, tira de 
impermeabilização, acessórios de 
montagem
 modelo  4966.14

L1 L2 B unid. artigo GD € 
290 290 110 1 721 688  90 119,47

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)
B =  B (largura)

Conjunto de grelha de barra    Advantix  Vario
 - adequado para peça de ligação    Advantix  Vario  90°  modelo  4965.14, 4966.14, peça terminal  
  Advantix  Vario  modelo  4965.16, 4966.16

 - aço inoxidável 1.4301
equipamento
Acessórios de montagem

modelo Visign L versão unid. artigo GD € 
4965.60 SR1 200 mate 1 711 832  90 87,32
4965.61 SR2 200 polido 1 711 849  90 87,32
4965.62 SR3 200 preto 1 711 856  90 158,55
4965.63 SR4 200 branco 1 711 863  90 158,55

Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
 - adequado para peça de ligação  
  Advantix  Vario  modelo  4965.12, 
peça de ligação    Advantix  Vario  90° 
 modelo  4965.14, 4966.14, peça 
terminal    Advantix  Vario 
 modelo  4965.16, 4966.16

 modelo  4965.50

versão unid. artigo GD € 
mate 1 711 795  90 55,18
polido 1 711 801  90 55,18
preto 1 711 818  90 96,53

branco 1 711 825  90 96,53
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Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
 - adequado para peça de ligação  
  Advantix  Vario  90° 
 modelo  4965.14, 4966.14, peça 
terminal    Advantix  Vario 
 modelo  4966.16

 modelo  4965.51

versão unid. artigo GD € 
mate 1 711 788  90 55,18
polido 1 711 757  90 55,18
preto 1 711 771  90 96,53

branco 1 711 764  90 96,53

Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
 - para revestimento em pedra 
natural 20–33  mm (mosaico + 
cola)

 - adequado para conjunto de 
acessórios    Advantix  Vario 
 modelo  4965.50, conjunto de 
grelha de barra    Advantix  Vario 
 modelo  4965.60, 4965.61, 
4965.62, 4965.63

 modelo  4965.40

unid. artigo GD € 
 1 711 894  90 36,80

Conjunto de acessórios  
  Advantix  Vario
 - para revestimento em pedra 
natural 20–33  mm (mosaico + 
cola)

 - adequado para conjunto de 
acessórios    Advantix  Vario 
 modelo  4965.51

 modelo  4965.44

unid. artigo GD € 
 1 711 900  90 36,80

Auxiliar de limpeza    Advantix  Vario
 - para ventosa de limpeza 
(desentupidor)

 - adequado para sumidouro  
  Advantix  Vario  para 
 calha  de  duche   Advantix  Vario 
 modelo  4965.10, 4966.10

 modelo  4965.91

unid. artigo GD € 
 1 689 711  90 30,32

Ferramenta   Advantix
 - para remoção de todas as grelhas 
 Advantix

 modelo  4965.90

unid. artigo GD € 
 1 689 704  74 33,00

Rebarbador
 modelo  2043

unid. artigo GD € 
 1 151 874  74 27,60


