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SOUPRAVA ŠROUBŮ NA UPEVNĚNÍ BIDETŮ A WC KERAMIKY
CLOSET AND BIDET FIXING KIT

Obj. číslo
Supply No.

Název
Name

Barva kloboučku
Covering colour

Vrut DIN571
Wood screw DIN571

(mm)

Hmoždinka
Wall plug 

Podložka
Washer

Balení
Package
(ks/pcs)

60167015 Souprava k upevnění WC / Fixing kit for WC / 6x70 mm H10 NY bílá a chrom / white and chrome 6x70 mm H10 NYLON DIN6798-A M6 100
60168015 Souprava k upevnění WC / Fixing kit for WC / 6x80 mm H10 NY bílá a chrom / white and chrome 6x80 mm H10 NYLON DIN6798-A M6 100

61300675 Souprava k upevnění WC - NEREZ / Fixing kit for WC - STAINLESS / 6x70 mm H10 NY bílá / white 6x70 mm nerez / stainless steel H10 NYLON DIN6798-A M6 100
61300685 Souprava k upevnění WC - NEREZ / Fixing kit for WC - STAINLESS / 6x80 mm H10 NY bílá / white 6x80 mm nerez / stainless steel H10 NYLON DIN6798-A M6 100
61300699 Souprava k upevnění WC - NEREZ / Fixing kit for WC - STAINLESS / 6x100 mm H10 NY bílá / white 6x100 mm nerez / stainless steel H10 NYLON DIN6798-A M6 100

Obj. číslo
Supply No.

Název
Name

Barva kloboučku
Covering colour

Vrut do dřeva
Wood screw

(mm)

Hmoždinka
Wall plug 

Podložka
Washer

Balení
Package
(ks/pcs)

60168100 Souprava k upevnění WC - boční / Fixing kit for WC - side type / BOHEMIA NY bílá a chrom / white and chrome 4,0x60mm/DIN571 6,0x70 mm H10 NYLON DIN125-A M6 100

SOUPRAVA ŠROUBŮ PRO UPEVNĚNÍ WC KERAMIKY S BOČNÍMI OTVORY
FIXING KIT FOR CLOSET WITH SIDE HOLES

Popis:
  Souprava slouží pro velmi snadné upevnění 

bidetů a WC keramiky k podlaze. Okraj hmoždinky 
čistě uzavírá montážní otvor v sanitární keramice 
a umožňuje bezpečné nasazení krytky.

  Výhodou výrobku je využití ve stacionárních 
elektrických přístrojích, u plynových ohřívačů, nádr-
žek na vodu, zrcadel u keramických obkládacích 
desek aj.

Souprava obsahuje:
  2x vrut do dřeva DIN571 6x70(6x80, 6x100) mm
  2x klobouček – plastová záklopka pro WC bílý
  2x klobouček – plastová záklopka pro WC chrom
  2x klobouček – plastová podložka pro WC bílá
  2x hmoždinka NYLON hnědá H10
  2x podložka vějířová DIN6798-A M6

Description:
  The kit serves for very easy closet and bidet 

installation to the fl oor. The wall plug edge clearly 
fi lls up the opening in sanitary ceramics and enables 
safe setting of a covering cap.

  The advantage of the product is its use in stationary 
electric apparatuses, gas-fi red heaters, cisterns, 
mirrors and ceramic tiles.

Set contains:
  2x wood screw DIN571 6x70(6x80, 6x100) mm
  2x hat – plastic fl ap for WC white
  2x hat – plastic fl ap for WC chrome
  2x hat – plastic washer for WC white
  2x NYLON wall plug type H10 brown
  2x serrated washer DIN6798-A M6

Popis:
  Souprava BOHEMIA se používá pro kotvení WC 

keramiky s bočními otvory.

Souprava obsahuje:
  2x vrut do dřeva DIN571 6x70 mm
  2x klobouček – plastová záklopka pro WC chrom
  2x klobouček – plastová podložka pro WC bílá
  2x držák WC BOHEMIA boční 
  2x podložka DIN125-A M4 NEREZ A2
  2x vrut do dřeva 4,0x60mm AN9050 A2-NEREZ
  2x hmoždinka NYLON hnědá H10

Description:
  BOHEMIA kit is used for the anchorage of closets 

with side holes.

Set contains:
  2x wood screw DIN571 6x70 mm
  2x hat – plastic fl ap for WC chrome
  2x hat – plastic washer for WC white
  2x WC holder BOHEMIA side type
  2x washer DIN125-A M4  STAINLESS A2
  2x wood screw 4,0x60mm AN9050 STAINLESS A2
  2x NYLON wall plug type H10 brown

Montážní postup / Mounting procedure:

Montážní postup / Mounting procedure:
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