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Advantixdouchegotenvoldoenaandehuidigeeisenophet
gebiedvanafvoertechniek:

 ■ Kwaliteit en hoogwaardige verwerking
 ■ Veilige inbouw in de vliesafdichting
 ■ Eenvoudige verzorging en reiniging
 ■ Hoogst mogelijke veiligheid en hygiëne
 ■ Getest volgens  NBN  EN  1253, met gecontroleerde kwaliteit
 ■ Milieuvriendelijk PP (polypropyleen) en hoogwaardig roestvrij 
staal

 ■ De genoemde afvoercapaciteiten komen overeen met een 
stuwhoogte van 10/20  mm conform  NBN  EN  1253

 
Toepassingsgebieden

 ■ Vliesafdichting
 ■ Design en badkamerinrichting

 
Belangrijkbijplanningenkeuze:

 ■ De benodigde afvoercapaciteit
 ■ Het type douchegoot (inkortbaar, wandmontage etc.)
 ■ De beschikbare inbouwhoogte in de vloeropbouw
 ■ De keuzemogelijkheid tussen hoogwaardige kunststof of 
roestvrij staal

 ■ Vele verschillende designvarianten
 ■ De waarden van afvoercapaciteit worden aangegeven in 
functie van een waterkolomhoogte van 10 tot 20  mm

 ■ Voor de planning van een inloopdouche is de afvoercapaci-
teit bij een max. waterkolomhoogte van 10  mm te rekenen

 

Toepassingsrichtlijn 
De gebruikte materialen zijn bedoeld voor huiselijk gebruik. 
Daardoor zijn er volgende beperkingen:

 ■ Er mag alleen in huishoudens gebruikelijk afvalwater via de 
sifons worden afgevoerd, heet water slechts kortstondig tot 
max.  95  °C

 ■ Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen voor het 
ontstoppen van de afvoerleiding is niet toegestaan

 ■ De oppervlakken mogen alleen met milde reinigingsmiddelen 
worden gereinigd

 
SnelleontwerpberekeningAdvantix 
De software ondersteunt u bij de keuze en samenstelling van de 
 Advantix douchegoot. Deze bepaalt automatisch de passende 
douchegoot lengte, roostervarianten en alle benodigde 
gootcomponenten. Behalve een stuklijst kan een tekening met 
alle gegevens, bijvoorbeeld een doorsnede tekening, 
rechtstreeks vanuit het programma worden afgedrukt. De gratis 
software “Snelle ontwerpberekening  Advantix” en verdere 
informatie vindt u op internet onder:    viega. b e / nl/ service. html 
 
Technischekenmerken

 ■ Afvoercapaciteit 0,4 l/s tot max.  1,1 l/s
 ■ Nominale diameters DN  40/50
 ■ Verschillende designvarianten
 ■ Glasroosters van EZG-enkelvoudig zekerheidsglas
 ■ Roestvrijstalen roosters, materiaalnr. 1.4301
 ■ Afdichtingsflens rondom voor veilige opname van de 
vliesafdichting

 ■ Afvoeren met goede zelfreinigende eigenschappen en 
gedeeltelijk uitneembare sifons



595

Advantix-douchegoten  X1

Overzicht  Advantix Cleviva-douchegoten 596

AdvantixCleviva-douchegoten
Inbouwhoogte vanaf 25  mm 597
Inbouwhoogte vanaf 70  mm 597
Inbouwhoogte vanaf 95  mm 598
 Advantix Cleviva-douchegoten-toebehoren 599

Overzicht  Advantix-douchegoten 601

Advantix-douchegoten
 Advantix-douchegoten inbouwhoogte vanaf 95  mm, 

complete modellen 602
 Advantix-douchegoten-basislichaam 602
Inbouwhoogte vanaf 40  mm 603
Inbouwhoogte vanaf 70  mm 604
Inbouwhoogte vanaf 95  mm 605
 Advantix-douchegoten-toebehoren 606

Overzicht   Advantix  Vario-douchegoten 610

AdvantixVario-douchegoten
Inbouwhoogte vanaf 70  mm 611
Inbouwhoogte vanaf 95  mm 611
  Advantix  Vario-douchegoten-toebehoren 612

Overzicht   Advantix  Vario-douchegoten wand 617

AdvantixVario-douchegotenwand
Inbouwhoogte vanaf 70  mm 618
Inbouwhoogte vanaf 90  mm 618
  Advantix  Vario-douchegoten-toebehoren wand 619

Advantix-hoekafvoeren
Inbouwhoogte vanaf 110  mm 620
 Advantix-hoekafvoeren-toebehoren 620

INHOUDSOPGAVE

GTIN-code(GlobalTradeItemNumber,voordienEAN) 
Het GTIN-nummer bestaat uit het constante fabrikantennummer 
4015211 en het 6-cijferig nummer van het overeenkomstig 
artikelnummer, in dit voorbeeld  305  611.Het vervangen van de 
laatste zes cijfers met de artikelnummers geeft de GTIN-code.

X1
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OVERZICHT  ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixCleviva-Douchegoot-afvoer
verticaal
 - voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
 - zonder sifon
Uitrusting
Montageflens, afdichtingsmanchet fabrieksmatig voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, 
zeefinzetstuk
Technischegegevens
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,6 l/s
Richtlijn
Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.
model4981.90

DN VE artikel  
50 1 797270   

 ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 25  MM

NIEUW

AdvantixCleviva-Douchegoot
metAdvantix-inzetelementVisignC1,(renovatiemodel)
 - voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
 - niet geschikt voor  Advantix- buisdoorvoer  brandbeveiliging R120  model  4923.5
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Douchegoot-profiel, inzetelement, sifon, montageflens, afdichtingsmanchet fabrieksmatig 
voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, afvoerbuis, zeefinzetstuk, bevestigingsset
Technischegegevens
waterslothoogte 25  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4–0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,45–0,55 l/s
Richtlijn
Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4981.11

L BH DN uitvoering VE artikel  
800 70 40/50 mat 1 794491 1  
1000 70 40/50 mat 1 794507 1  
1200 70 40/50 mat 1 794514 1  

BH =  bouwhoogte
1) inbouwhoogte tot 155  mm mogelijk

 ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 70  MM

NIEUW
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AdvantixCleviva-Douchegoot-basiselement
(renovatiemodel)
 - voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
 - niet geschikt voor  Advantix- buisdoorvoer  brandbeveiliging R120  model  4923.5
Uitrusting
Sifon, montageflens, afdichtingsmanchet fabrieksmatig voorgemonteerd, hoogtecompensa-
tiestuk, afvoerbuis, zeefinzetstuk
Technischegegevens
waterslothoogte 25  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4–0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,45–0,55 l/s
Richtlijn
Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4981.81

BH DN VE artikel  
70 40/50 1 794415 1  

BH =  bouwhoogte
1) inbouwhoogte tot 155  mm mogelijk

NIEUW

AdvantixCleviva-Douchegoot
metAdvantix-inzetelementVisignC1
 - voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Douchegoot-profiel, inzetelement, sifon, montageflens, afdichtingsmanchet fabrieksmatig 
voorgemonteerd, hoogtecompensatiestuk, afvoerbuis, zeefinzetstuk, bevestigingsset
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5–0,65 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,55–0,7 l/s
Richtlijn
Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4981.10

L BH DN uitvoering VE artikel  
800 95–155 40/50 mat 1 794460   
1000 95–155 40/50 mat 1 794477   
1200 95–155 40/50 mat 1 794484   

BH =  bouwhoogte

 ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 95  MM

NIEUW
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixCleviva-Douchegoot-basiselement
 - voor samengestelde afdichting (betegelde douche)
Uitrusting
Sifon, montageflens, afdichtingsmanchet fabrieksmatig voorgemonteerd, hoogtecompensa-
tiestuk, afvoerbuis, zeefinzetstuk
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5–0,65 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,55–0,7 l/s
Richtlijn
Aangegeven afvoercapaciteit wordt met de zeefinzet bereikt.
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4981.80

BH DN VE artikel  
95–155 40/50 1 794408   

BH =  bouwhoogte

NIEUW

AdvantixCleviva-Douchegoot-inzetelement
VisignC1
inlaatopeningenkel
 - geschikt voor  Advantix Cleviva- douchegoot-basiselement  model  4981.80, 4981.81,  Advantix 
Cleviva- douchegoot-afvoer  verticaal  model  4981.90

 - roestvrij staal 1.4301
model4981.50

uitvoering VE artikel  
mat 1 794095   

 ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN
 ADVANTIX CLEVIVA-DOUCHEGOTEN-TOEBEHOREN

AdvantixCleviva-Douchegoot-inzetelement
VisignC2
inlaatopeningdubbel
 - geschikt voor  Advantix Cleviva- douchegoot-basiselement  model  4981.80, 4981.81,  Advantix 
Cleviva- douchegoot-afvoer  verticaal  model  4981.90

 - roestvrij staal 1.4301
model4981.60

uitvoering VE artikel  
mat 1 794101   

AdvantixCleviva-Douchegoot-profiel
 - geschikt voor  Advantix Cleviva- douchegoot-basiselement  model  4981.80, 4981.81,  Advantix 
Cleviva- douchegoot-afvoer  verticaal  model  4981.90

 - roestvrij staal 1.4301

model L uitvoering VE artikel  
4981.30 800 mat 1 794118   
4981.31 1000 mat 1 794125   
4981.32 1200 mat 1 794132   
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VE artikel  
 1 797003   

AdvantixCleviva-Douchegoot-
bevestigingsset
Uitrusting
Klemmen, bevestigingsschroeven, 
kunststofpluggen
model4981.89

Advantix-Geluidsisolatie-element
 - voor  Advantix-bad-en-vloerafvoeren
 - verouderingsbestendig en blijvend elastisch, dynamische stijfheid ≤30 MN/m³

geteste geluidsisolatie volgens  DIN  4109:2016 en VDI 4100
CE-conform
model4914.90

L B H VE artikel  
500 350 3 1 790448   
500 350 8 1 791650   

B =  breedte

Afvoerbuis
 - voor aansluiting van het afvoersysteem, spie-eind voor UK-buisaansluiting (Inch)
 - lijmbaar
model4981.87

DN binnen-Ø VE artikel  
40/50 43 1 794897   

DN VE artikel  
40/50 1 719265   

Afvoerbocht45°
 - voor aansluiting van het afvoersys-
teem

 - niet kleefbaar
model6162.99

VE artikel  
 1 689704   

Advantix-Gereedschap
 - voor alle  Advantix-roosters
model4965.90

VE artikel  
 1 151874   

Ontbramer
model2043

Advantix-Buisdoorvoer
brandbeveiligingR120
 - voor polypropyleenbuis en aangesloten waterslotsifon
Uitrusting
Rotswol, verbindingsstuk
met ABZ-keurmerk, DIBt-keurmerk Z-19. 17-1770
model4923.5

DN VE artikel  
50 1 491673   
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Advantix-douchegoten  X1 X1

OVERZICHT  ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
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Advantix-Douchegoot
metAdvantixroosterVisignER10
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Afdichtingsflens geschuurd, rooster glanzend, montage-/stelvoetenset, sifon uitneembaar, 
reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangsstuk naar DN50, 
zeefinzetstuk
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,55 l/s
model4983.10

L VE artikel  
750 1/19 753153   
800 1/19 753160   
900 1/19 753177   

1000 1/19 753184   
1200 1/19 753191   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN INBOUWHOOGTE VANAF 95  MM, COMPLETE MODELLEN

Advantix-Douchegoot
metAdvantixroosterVisignER13
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Afdichtingsflens geschuurd, rooster betegelbaar, montage-/stelvoetenset, sifon uitneembaar, 
reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangsstuk naar DN50, 
zeefinzetstuk
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,55 l/s
model4983.20

L VE artikel  
750 1/19 753207   
800 1/19 753214   
900 1/19 753221   

1000 1/19 753238   
1200 1/19 753245   

Advantix-Douchegoot-basiselement
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Afdichtingsflens geschuurd, douchegoot afvoeraansluiting
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.10

L VE artikel  
750 1 736965   
800 1 736972   
900 1 736989   

1000 1 736996   
1200 1 737009   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN-BASISLICHAAM
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Advantix-douchegoten  X1 X1

Advantix-Douchegoot-basiselement
wand
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Afdichtingsflens bezand en omgezet voor muurmontage, douchegoot afvoeraansluiting
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
Richtlijn
De materiaaldikte van de flens op de wand bedraagt 4,5  mm inclusief de geluidsweringsband!
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.20

L VE artikel  
750 1 737016   
800 1 737023   
900 1 737030   

1000 1 737047   
1200 1 737054   

Advantix-Douchegoot-sifon
 - voor inbouwhoogte vanaf 40  mm
 - afvoer verticaal
Uitrusting
Sifon uitneembaar, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,9 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,1 l/s
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.94

DN VE artikel  
50 1 737597   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 40  MM

Advantix-Douchegoot-afvoer
 - afvoer verticaal
 - zonder sifon
Uitrusting
Zeefinzetstuk
Technischegegevens
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 1,2 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,2 l/s
model4982.83

DN VE artikel  
40 1 766955   
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Advantix-Douchegoot-sifon
(renovatiemodel)
 - voor inbouwhoogte vanaf 70  mm
Uitrusting
Sifon uitneembaar, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangs-
stuk naar DN50
Technischegegevens
waterslothoogte 25  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,45 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
gecontroleerde kwaliteit
afvoercapaciteit volgens  NBN  EN  1253
model4982.93

VE artikel  
 1 737580   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 70  MM

Advantix-Douchegoot-sifon
 - voor inbouwhoogte vanaf 40  mm
 - afvoer verticaal
Uitrusting
Sifon uitneembaar, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,9 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,1 l/s
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.94

DN VE artikel  
50 1 737597   

Advantix-Douchegoot-afvoer
 - afvoer verticaal
 - zonder sifon
Uitrusting
Zeefinzetstuk
Technischegegevens
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 1,2 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,2 l/s
model4982.83

DN VE artikel  
40 1 766955   
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Advantix-douchegoten  X1 X1

Advantix-Douchegoot-verstelvoetenset
(renovatiemodel)
model4982.91

BH AS VE artikel  
70–95 2 1 737566   

BH =  bouwhoogte
AS =  aantal in set

Advantix-Douchegoot-sifon
 - voor inbouwhoogte vanaf 95  mm
 - achteraf als sanerings model  inkortbaar
Uitrusting
Sifon uitneembaar, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, afvoer DN40 draaibaar, overgangs-
stuk naar DN50
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,5 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,55 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.92

VE artikel  
 1 737573   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 95  MM

Advantix-Douchegoot-sifon
 - voor inbouwhoogte vanaf 40  mm
 - afvoer verticaal
Uitrusting
Sifon uitneembaar, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,9 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,1 l/s
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4982.94

DN VE artikel  
50 1 737597   
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Advantix-Douchegoot-afvoer
 - afvoer verticaal
 - zonder sifon
Uitrusting
Zeefinzetstuk
Technischegegevens
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 1,2 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1,2 l/s
model4982.83

DN VE artikel  
40 1 766955   

BH AS VE artikel  
95–160 2 1 737559   

BH =  bouwhoogte
AS =  aantal in set

Advantix-Douchegoot-verstelvoe-
tenset
model4982.90

Advantix-Douchegoot-montageraam
omtrekhoekig
 - voor bedekkingshoogte van 8 - 20  mm (tegel + lijm)
 - mat
 - geschikt voor  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER10  model  4982.50, 4982.51,  Advantix- 
douchegoot-rooster   Visign  ER13  model  4982.70,  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER12 
 model  4982.71,  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar
model4982.30

L versie VE artikel  
750 mat 1 736804   
800 mat 1 736811   
900 mat 1 736828   
1000 mat 1 736835   
1200 mat 1 736842   

 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN
 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN-TOEBEHOREN

Advantix-Douchegoot-montageraam
omtrekrond
 - voor bedekkingshoogte van 8 - 20  mm (tegel + lijm)
 - mat
 - geschikt voor  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER11  model  4982.60, 4982.61,  Advantix- 
douchegoot-rooster   Visign  ER13  model  4982.70,  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER12 
 model  4982.71,  Advantix- douchegoot-rooster   Visign  ER14  model  4982.80, 4982.81

 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar
model4982.40

L versie VE artikel  
750 mat 1 737061   
800 mat 1 737078   
900 mat 1 737085   
1000 mat 1 737092   
1200 mat 1 737108   
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Advantix-douchegoten  X1 X1

Advantix-Douchegoot-toebehorenset
 - voor natuursteen 23–36  mm
 - mat
 - geschikt voor  Advantix- douchegoot-montageraam  model  4982.30, 4982.40
model4982.96

versie VE artikel  
mat 1 745400   

Advantix-Douchegoot-montageraam
 - voor alle  Advantix-douchegoot-roosters, bedekkingshoogte van 12– 15  mm (tegel + lijm)
 - mat
 - roestvrij staal 1.4301
model4982.45

L versie VE artikel  
750 mat 1 745356   
800 mat 1 745363   
900 mat 1 745370   

1000 mat 1 745387   
1200 mat 1 745394   

Advantix-Douchegoot-rooster
VisignER10
omtrekhoekig
 - voor Bedekkingshoogte van 6– 15  mm (tegel + lijm)
 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, zeefinzetstuk

model L uitvoering VE artikel  
4982.50 750 mat 1 737153   
4982.50 800 mat 1 737160   
4982.50 900 mat 1 737177   
4982.50 1000 mat 1 737184   
4982.50 1200 mat 1 737191   
4982.51 750 glanzend 1 737207   
4982.51 800 glanzend 1 737214   
4982.51 900 glanzend 1 737221   
4982.51 1000 glanzend 1 737238   
4982.51 1200 glanzend 1 737245   

Advantix-Douchegoot-rooster
VisignER11
omtrekrond
 - voor Bedekkingshoogte van 6– 15  mm (tegel + lijm)
 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, zeefinzetstuk

model L uitvoering VE artikel  
4982.60 750 mat 1 737252   
4982.60 800 mat 1 737269   
4982.60 900 mat 1 737276   
4982.60 1000 mat 1 737283   
4982.60 1200 mat 1 737290   
4982.61 750 glanzend 1 737306   
4982.61 800 glanzend 1 737313   
4982.61 900 glanzend 1 737320   
4982.61 1000 glanzend 1 737337   
4982.61 1200 glanzend 1 737344   
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Advantix-Douchegoot-rooster
VisignER12
 - voor inleggen van een laag tegels of natuursteen op willekeurige hoogte
 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, zeefinzetstuk
model4982.71

L VE artikel  
750 1 737405   
800 1 737412   
900 1 737429   

1000 1 737436   
1200 1 737443   

Advantix-Douchegoot-rooster
VisignER13
 - voor inleggen van een laag tegels of natuursteen op willekeurige hoogte
 - roestvrij staal 1.4301
 - in hoogte verstelbaar, rand rondom 10  mm
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, zeefinzetstuk
model4982.70

L VE artikel  
750 1 737351   
800 1 737368   
900 1 737375   

1000 1 737382   
1200 1 737399   

Advantix-Douchegoot-rooster
VisignER14
 - voor Bedekkingshoogte van  6-18  mm (tegel + lijm)
 - veiligheidsglas (ESG)
 - in hoogte verstelbaar
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, zeefinzetstuk, vierkant roestvrijstalen element

model L uitvoering VE artikel  
4982.81 750 glas helder/lichtgrijs 1 737504   
4982.81 800 glas helder/lichtgrijs 1 737511   
4982.81 900 glas helder/lichtgrijs 1 737528   
4982.81 1000 glas helder/lichtgrijs 1 737535   
4982.81 1200 glas helder/lichtgrijs 1 737542   
4982.80 750 glas helder/zwart 1 737450   
4982.80 800 glas helder/zwart 1 737467   
4982.80 900 glas helder/zwart 1 737474   
4982.80 1000 glas helder/zwart 1 737481   
4982.80 1200 glas helder/zwart 1 737498   

DN VE artikel  
40/50 1 756062   

Advantix-Overgangsstuk
 - geschikt voor  Advantix- douche-
goot-sifon  model  4982.92, 
4982.93

 - PVC-C
 - lijmbaar
Uitrusting
Lipdichting
model4982.86
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Advantix-douchegoten  X1 X1

DN VE artikel  
40/50 1 759469   

Advantix-Overgangsstuk
 - geschikt voor  Advantix- douche-
goot-sifon  model  4982.92, 
4982.93

 - PP
 - niet kleefbaar
Uitrusting
Lipdichting
model4982.85

Overgangsstuk
 - PVC-C
 - lijmbaar
model4982.74

DN binnen-Ø VE artikel  
40 40 1 789107   
50 50 1 789114   

inhoud [ml] VE artikel  
290 15 571788   

Advantix-Montagelijm
 - voor  Advantix-douchegoot van 
roestvrij staal, 
 Advantix-hoekafvoer, badafloop 
supervlak met Schlüter-KERDI-
afdichtingsmanchet
model4938.22

L B H VE artikel  
5000 125 0,1 1 619121   

B =  breedte

Advantix-Afdichtingsband
 - voor  Advantix-douchegoot van 
roestvrij staal
model4964.95

AS VE artikel  
8 1 593933   

AS =  aantal in set

Advantix-Verlengingsset
 - voor 
 Advantix-douchegoot-rooster, 
verlenging  (15–25  mm) bij gebruik 
van natuursteenbekleding
model4971.70

VE artikel  
 1 689704   

Advantix-Gereedschap
 - voor alle  Advantix-roosters
model4965.90
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OVERZICHT   ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixVario-Douchegoot-basiselement
traploosinkortbaar,70mm,(renovatiemodel)
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of 
afdichtingsmat

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, afsluitkappen, afvoergarnituur 
zelfreinigend, insteekroosterhouder in hoogte verstelbaar, 
afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 25  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,55 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,6 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
gecontroleerde kwaliteit
afvoercapaciteit volgens  NBN  EN  1253
model4966.10

L BH DN VE artikel  
300–1200 70–95 40/50 1 721671   

BH =  bouwhoogte

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 70  MM

AdvantixVario-Douchegoot
traploosinkortbaar
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of 
afdichtingsmat

 - uitgevoerd met   Advantix  Vario- douchegoot-insteekrooster 
 model  4965.30

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, afsluitkappen, afvoergarnituur zelfreinigend, insteekroosterhouder in 
hoogte verstelbaar, hoogtecompensatiestuk, afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,8 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4965.20

L BH DN uitvoering VE artikel  
300–1200 95–150 40/50 mat 1 704353   

BH =  bouwhoogte

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN
INBOUWHOOGTE VANAF 95  MM
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AdvantixVario-Douchegoot-basiselement
traploosinkortbaar
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of 
afdichtingsmat

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, afsluitkappen, afvoergarnituur 
zelfreinigend, insteekroosterhouder in hoogte verstelbaar, 
hoogtecompensatiestuk, afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,8 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4965.10

L BH DN VE artikel  
300–1200 95–150 40/50 1 686277   

BH =  bouwhoogte

AdvantixVario-Douchegoot
traploosinkortbaar
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of 
afdichtingsmat

 - uitgevoerd met   Advantix  Vario- douchegoot-insteekrooster 
 model  4965.31

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, afsluitkappen, afvoergarnituur zelfreinigend, insteekroosterhouder in 
hoogte verstelbaar, hoogtecompensatiestuk, afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,8 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4965.21

L BH DN uitvoering VE artikel  
300–1200 95–150 40/50 glanzend 1 704360   

BH =  bouwhoogte

AdvantixVario-Douchegoot-insteekrooster
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4965.10, 4966.10
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Montagetoebehoren, zeefinzetstuk

model Visign L uitvoering VE artikel  
4965.30 SR1 300–1200 mat 1 686284   
4965.31 SR2 300–1200 glanzend 1 686291   
4965.32 SR3 300–1200 zwart 1 711870   
4965.33 SR4 300–1200 wit 1 711887   

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN
  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN-TOEBEHOREN
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixVario-Tegelafsluitprofiel
voorAdvantixVariodouchegoot,voorAdvantixVario-wandafvoer
 - voor bedekkingshoogte van 12– 15  mm (tegel + lijm)
 - roestvrij staal 1.4301
model4982.84

L uitvoering VE artikel  
1232 mat 1 761974   

AdvantixVario-Douchegoot-toebehorenset
 - voor natuursteenbekleding 20–33  mm (tegel + lijm)
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4965.10,   Advantix  Vario- douche-
goot-insteekrooster  model  4965.30, 4965.31,   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement 
 model  4966.10
model4965.80

AS VE artikel  
2 1 686321   

AS =  aantal in set

uitvoering VE artikel  
mat 1 686383   

glanzend 1 689728   
zwart 1 713072   

wit 1 713089   

AdvantixVario-Douchegoot-
toebehorenset
 - geschikt voor   Advantix  Vario- 
douchegoot-insteekrooster 
 model  4965.30, 4965.31, 4965.32, 
4965.33
model4965.86

AdvantixVario-Verbindingsstuk
 - voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4965.10,   Advantix  Vario- douche-
goot  model  4965.20, 4965.21,   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4966.10

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Afstandhouder, montagetoebehoren
model4965.12

L B VE artikel  
210 110 1 708917   

B =  breedte

AdvantixVario-Eindafsluitstuk
 - voor verlengstuk
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4965.10,   Advantix  Vario- douche-
goot  model  4965.20, 4965.21

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoet, afstandhouder, afdichtingsband, montagetoebehoren
model4965.16

L B VE artikel  
275 110 1 708931   

B =  breedte
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AdvantixVario-Eindafsluitstuk
70mm,(renovatiemodel)
 - voor verlengstuk
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4966.10
 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoet, afstandhouder, afdichtingsband, montagetoebehoren
model4966.16

L B VE artikel  
275 110 1 721695   

B =  breedte

AdvantixVario-Verbindingsstuk
90°
 - voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4965.10,   Advantix  Vario- douche-
goot  model  4965.20, 4965.21

 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoet, afstandhouder, afdichtingsband, montagetoebehoren
model4965.14

L1 L2 B VE artikel  
290 290 110 1 708924   

B =  breedte

AdvantixVario-Verbindingsstuk
90°
70mm,(renovatiemodel)
 - voor verbinden van twee douchegoten
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  model  4966.10
 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoet, afstandhouder, afdichtingsband, montagetoebehoren
model4966.14

L1 L2 B VE artikel  
290 290 110 1 721688   

B =  breedte
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixVario-Douchegoot-insteekroosterset
 - geschikt voor   Advantix  Vario- verbindingsstuk  90°  model  4965.14,   Advantix  Vario- eindafsluitstuk 
 model  4965.16,   Advantix  Vario- verbindingsstuk  90°  model  4966.14,   Advantix  Vario- eindafsluit-
stuk  model  4966.16

 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Montagetoebehoren

model Visign L uitvoering VE artikel  
4965.60 SR1 200 mat 1 711832   
4965.61 SR2 200 glanzend 1 711849   
4965.62 SR3 200 zwart 1 711856   
4965.63 SR4 200 wit 1 711863   

uitvoering VE artikel  
mat 1 711795   

glanzend 1 711801   
zwart 1 711818   

wit 1 711825   

AdvantixVario-Toebehorenset
 - geschikt voor   Advantix  Vario- ver-
bindingsstuk  model  4965.12, 
  Advantix  Vario- verbindings-
stuk  90°  model  4965.14, 
  Advantix  Vario- eindafsluitstuk 
 model  4965.16,   Advantix  Vario- 
verbindingsstuk  90° 
 model  4966.14,   Advantix  Vario- 
eindafsluitstuk  model  4966.16
model4965.50

uitvoering VE artikel  
mat 1 711788   

glanzend 1 711757   
zwart 1 711771   

wit 1 711764   

AdvantixVario-Toebehorenset
 - geschikt voor   Advantix  Vario- ver-
bindingsstuk  90°  model  4965.14, 
4966.14
model4965.51

AdvantixVario-Toebehorenset
 - voor natuursteenbekleding 20–33  mm (tegel + lijm)
 - geschikt voor   Advantix  Vario- toebehorenset  model  4965.50,   Advantix  Vario- douchegoot-
insteekroosterset  model  4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63
model4965.40

VE artikel  
 1 711894   

VE artikel  
 1 711900   

AdvantixVario-Toebehorenset
 - voor natuursteenbekleding 
20–33  mm (tegel + lijm)

 - geschikt voor   Advantix  Vario- toe-
behorenset  model  4965.51
model4965.44

VE artikel  
 1 689711   

AdvantixVario-Reinigingshulp
 - voor zuigklok (plopper)
 - geschikt voor   Advantix  Vario- 
douchegoot-basiselement 
 model  4965.10,   Advantix  Vario- 
douchegoot  model  4965.20, 
4965.21,   Advantix  Vario- douche-
goot-basiselement  model  4966.10
model4965.91

VE artikel  
 1 689704   

Advantix-Gereedschap
 - voor alle  Advantix-roosters
model4965.90
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VE artikel  
 1 151874   

Ontbramer
model2043

DN VE artikel  
50 1 680626   

Afvoerbocht45°
 - lijmbaar
model4973.98
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Advantix-douchegoten  X1 X1

OVERZICHT   ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN WAND
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AdvantixVario-Douchegoot-basiselement
wand
traploosinkortbaar,70mm,(renovatiemodel)
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, 4 afsluitkappen, afvoergarnituur zelfreinigend, tegelrandstrook flexibel 
aanpasbaar, zeefinzetstuk uitneembaar, tegelbescherming- en controlegereedschap, reinigings-
borstel, afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 30  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,5 l/s
Inbouwdiepte wand 25  mm
Richtlijn
Bij deze sifon is, vanwege de hoge positie van de afvoeraansluiting geen toereikende afwerkvloer-
bedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het studiebureau bekeken worden. 
Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of eventueel het toepassen van een 
epoxyhars moet worden afgestemd.
gecontroleerde kwaliteit
afvoercapaciteit volgens  NBN  EN  1253
model4968.10

L BH DN VE artikel  
300–1200 70–100 40/50 1 736736   

BH =  bouwhoogte

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN WAND
INBOUWHOOGTE VANAF 70  MM

AdvantixVario-Douchegoot-basiselement
wand
traploosinkortbaar
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - hoogwaardig kunststof
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, 4 afsluitkappen, afvoergarnituur zelfreinigend, tegelrandstrook flexibel 
aanpasbaar, zeefinzetstuk uitneembaar, tegelbescherming- en controlegereedschap, reinigings-
borstel, afdichtingsflens, afdichtingstoebehoren, zaaghulp
Technischegegevens
waterslothoogte 50  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,45 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,6–0,75 l/s
Inbouwdiepte wand 25  mm
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253
model4967.10

L BH DN VE artikel  
300–1200 90–160 40/50 1 736552   

BH =  bouwhoogte

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN WAND
INBOUWHOOGTE VANAF 90  MM
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Advantix-douchegoten  X1 X1

AdvantixVario-Douchegoot-insteekrooster
wand
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-basiselement  wand  model  4967.10, 4968.10
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Montagetoebehoren

model Visign L uitvoering VE artikel  
4967.30 SR1 300–1200 mat 1 736569   
4967.31 SR2 300–1200 glanzend 1 736576   
4967.32 SR3 300–1200 zwart 1 736583   
4967.33 SR4 300–1200 wit 1 736590   

  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN WAND
  ADVANTIX  VARIO-DOUCHEGOTEN-TOEBEHOREN WAND

AdvantixVario-Douchegoot-afvoer
verticaal
 - zonder sifon
Uitrusting
Profieldichting
Technischegegevens
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,7 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 1 l/s
model4965.79

DN VE artikel  
50 1 769550   

AdvantixVario-Tegelafsluitprofiel
voorAdvantixVariodouchegoot,voorAdvantixVario-wandafvoer
 - voor bedekkingshoogte van 12– 15  mm (tegel + lijm)
 - roestvrij staal 1.4301
model4982.84

L uitvoering VE artikel  
1232 mat 1 761974   

AdvantixVario-Douchegoot-toebehorenset
wand
 - geschikt voor   Advantix  Vario- douchegoot-insteekrooster  wand  model  4967.30, 4967.31, 
4967.32, 4967.33
model4967.86

L uitvoering VE artikel  
300–1200 mat 1 736606   
300–1200 glanzend 1 736613   
300–1200 zwart 1 736620   
300–1200 wit 1 736637   

DN VE artikel  
50 1 680626   

Afvoerbocht45°
 - lijmbaar
model4973.98

VE artikel  
 1 689704   

Advantix-Gereedschap
 - voor alle  Advantix-roosters
model4965.90
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Advantix-Hoekafvoer
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
Uitrusting
Wandplaat, montage-/stelvoetenset, kader in hoogte en aan zijkant verstelbaar, waterslot 
terugzuigzeker en verstelbaar 35–50  mm, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, uitneembaar 
waterslot, zeefinzetstuk, hoogtecompensatiestuk, afdichtingsflens, geluidisolatieband, bevesti-
gingsmaterieel, Schlüter-KERDI-afdichtingsmat met lijm
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,75–1,75 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,8–1,1 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253

model DN BH Afv.h uitvoering VE artikel  
4972.80 40/50 110–200 ✓ mat 1 592363   
4972.81 40/50 110–200 ✓ glanzend 1 619794   

BH =  bouwhoogte
Afv.h =  afvoer horizontaal

 ADVANTIX-HOEKAFVOEREN
INBOUWHOOGTE VANAF 110  MM

Advantix-Hoekafvoer
 - voor combinatieafdichting (betegelde douche) of afdichtingsmat
 - roestvrij staal 1.4301
 - zonder wandplaat
Uitrusting
Montage-/stelvoetenset, kader in hoogte en aan zijkant verstelbaar, waterslot terugzuigzeker en 
verstelbaar 35–50  mm, reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, uitneembaar waterslot, 
zeefinzetstuk, hoogtecompensatiestuk, afdichtingsflens, bevestigingsmaterieel, Schlüter-KERDI-
afdichtingsmat met lijm
Technischegegevens
belastingsklasse K=300  kg
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,75–1,75 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,8–1,1 l/s
Richtlijn
Bij deze sifon is, bij de laagste inbouwvariant, in het bereik van de afvoeraansluiting geen 
toereikende afwerkvloerbedekking mogelijk. Dit moet op voorhand door de architect/het 
studiebureau bekeken worden. Een mogelijke bouwkundige oplossing mbt de tegelgrootte en/of 
eventueel het toepassen van een epoxyhars moet worden afgestemd.
kwaliteitscontrole volgens  NBN  EN  1253

model DN BH Afv.h uitvoering VE artikel  
4972.82 40/50 110–200 ✓ mat 1 627010   
4972.83 40/50 110–200 ✓ glanzend 1 627003   

BH =  bouwhoogte
Afv.h =  afvoer horizontaal

Advantix-Rooster
VisignEA1
 - roestvrij staal 1.4301

model L H uitvoering VE artikel  
4972.30 165 20 mat 1 592387   
4972.31 165 20 glanzend 1 592394   
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Advantix-douchegoten  X1 X1

Advantix-Rooster
VisignEA2
 - roestvrij staal 1.4301

model L H uitvoering VE artikel  
4972.40 165 20 mat 1 592400   
4972.41 165 20 glanzend 1 592417   

Advantix-Rooster
VisignEA3
 - roestvrij staal 1.4301

model L H uitvoering VE artikel  
4974.10 165 20 mat 1 605414   
4974.11 165 20 glanzend 1 605407   

Advantix-Rooster
VisignEA4
 - voor opname van een max.  15  mm dikke laag tegels of natuursteen
 - roestvrij staal 1.4301
model4974.20

L H uitvoering VE artikel  
165 20 mat 1 605704   

Advantix-Sifon
(renovatiemodel)
 - voor ombouw van  Advantix-hoekafvoeren naar 66  mm inbouwhoogte
 - geschikt voor  Advantix- hoekafvoer  model  4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83
 - niet geschikt voor  Advantix- hoekafvoer  model  4973.81
Uitrusting
Reinigingsmogelijkheid van aansluitleiding, zeefinzetstuk uitneembaar
Technischegegevens
waterslothoogte 25  mm
afvoerdebiet stuwhoogte 10  mm 0,4 l/s
afvoerdebiet stuwhoogte 20  mm 0,45 l/s
afvoercapaciteit volgens  NBN  EN  1253
model4980.65

DN VE artikel  
40/50 1 690397   




