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jak również urządzeń 
„grubych” oraz regu-
lacja głębokości przy 
zastosowaniu specjal-
nych uchwytów mon-
tażowych Z-CMPX140. 
Stelaże mają różnego 
rodzaju systemy izola-
cyjne, takie jak izolacja 
akustyczna przepustów 
ściennych oraz izola-
cja przeciwroszenio-
wa zbiorników spłuczek 
podtynkowych. Wybra-
ne stelaże, po wyposa-
żeniu w odpowiednią armaturę, umożliwia- 
ją integrację danego punktu sanitarnego  
w system centralnego zarządzania wodą  
w budynkach Franke AQUA 3000 open.  
W komplecie dostarczane są do stelaży uniwer-
salne kolana odpływowe o standardowych 
przekrojach, sworznie do montażu urządzeń 
„grubych”, osłony budowlane wybranych ele-
mentów stelaża oraz zestawy elementów mo-
cujących stelaże i ich instrukcje montażowe.

Do sanitariatów ogólnodostępnych 

Stelaże podtynkowe 
Franke AQUAFIX

  Grzegorz Oleś

  Pięć grup produktowych
Asortyment Franke AQUAFIX dzieli się na pięć 
głównych grup produktowych stelaży do: 
- misek ustępowych, 
- pisuarów, 
- umywalek, 
- komór gospodarczych oraz 
- poręczy i uchwytów. 
Wśród stelaży ww. grup znajdują się m.in. 
produkty przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz produkty szczegól-
nie odporne na wandalizm. 

Cechy szczególne
Oferowane stelaże zaprojektowane zostały  
w pierwszej kolejności do współpracy z sze-
roką gamą armatury sanitarnej Franke (przy-
ciskową, dotykową, bezdotykową lub zdal-
nie sterowaną czasowo) z linii produktowych 
AQUALINE, PROTRONIC, AQUATIMER oraz  
z „grubymi” urządzeniami sanitarnymi Fran-
ke (miski ustępowe, pisuary, umywalki itp.) 
przeznaczonymi do sanitariatów ogólnodo-
stępnych. Stelaże podtynkowe Franke odróż-
niają się od produktów wielu innych marek 

przede wszystkim fabrycznym przystosowa-
niem do współpracy z urządzeniami sanitar-
nymi ze stali szlachetnej, a nie tylko z cerami-
ki. Produkty zostały zbadane i dopuszczone 
do obrotu przez wiodącą niemiecką organi-
zację certyfikacyjną TÜV (Technischer Über-
wachungs-Verein). Cała linia stelaży Franke 
służy do zabudowy pojedynczej suchej. Sa-
monośna konstrukcja oparta jest na powle-
kanej proszkowo ramie stalowej. Standardem 
jest oczywiście regulacja wysokości zarówno 
mocowania armatury, uchwytu do odpływu, 

Stelaże podtynkowe to jedne z tych urządzeń sanitarnych, które – po 
wykończeniu pomieszczenia – umykają wzrokowi. Zamontowane pod płytami 
gipsowo-kartonowymi i płytkami ceramicznymi, powinny przez wiele lat działać sprawnie i właściwie  
bez serwisowania. Koszt ewentualnej naprawy lub wymiany stelaży na ogół przekracza cenę zakupu. W ich 
przypadku nic nie liczy się zatem tak bardzo, jak niezawodność. Ta kwestia nabiera jeszcze większego znaczenia  
w sanitariatach ogólnodostępnych, uczęszczanych codziennie przez setki, a niekiedy nawet tysiące ludzi. Tu najwyższa 
jakość wykonania przestaje być luksusem, a staje się bezwzględnym wymogiem. Jednak nawet to nie wystarczy. 
Obok niezawodności konieczne jest podejście systemowe. Stelaż musi w sposób doskonały współpracować z innymi 
urządzeniami sanitarnymi: armaturą, miską ustepową, pisuarem, czy umywalką. Najlepiej więc, gdy cały komplet jest  
z jednej ręki. Potrzebna jest szwajcarska precyzja i wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach, a tym odznacza 
się Franke Washroom Systems, światowy lider techniki sanitarnej do obiektów publicznych i komercyjnych.

CMPX140
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wyposażonych w spłuczkę pisuarową monto-
waną do syfonu;
- CMPX137 do pisuarów bezwodnych.

Stelaże Franke AQUAFIX do umywalek
Producent proponuje trzy typy stelaży o od-
miennym przeznaczeniu:
- CMPX152 do umywalek z bateriami stoją-
cymi,
- CMPX151 do umywalek z bateriami stoją-
cymi przystosowanych dla osób niepełno-
sprawnych,
- CMPX150 do umywalek ze stali szlachetnej 
z bateriami stojącymi lub ściennymi.

Stelaż Franke AQUAFIX do komór gospo-
darczych
Do komór gospodarczych ze stali szlachetnej 
z bateriami ściennymi przeznaczony jest ste-
laż CMPX155.

Stelaż Franke AQUAFIX do mocowania 
poręczy i uchwytów
W ofercie znajduje się stelaż CMPX162 do 
mocowania poręczy i uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych w układzie lewo- lub 
prawostronnym.  

Nazwa Franke AQUAFIX CMPX142 Franke AQUAFIX CMPX140 Franke AQUAFIX CMPX135

Zastosowanie

do wiszących misek 
ustępowych w toaletach 

publicznych, do 
współpracy z ciśnieniową 

armaturą spłukującą

do wiszących misek 
ustępowych w toaletach 

publicznych, do współpracy 
ze sterownikiem lub 
przyciskiem spłuczki

do pisuarów ze stali 
szlachetnej w toaletach 

publicznych, do 
współpracy z ciśnieniową 

armaturą spłukującą
Zabudowa (sucha czy 
mokra) sucha

Waga 17,5 kg 16,1 kg 16 kg
Szerokość 525 mm
Wysokość 1185 mm 1440 mm
Głębokość 135 mm 155 mm 135 mm
Obciążenie 
maksymalne co najmniej 4 kN ≈ 407 kg -

Montaż do ściany i posadzki
Średnica odpływu DN 100 DN 50
Regulacja wysokości 0-200 mm

Regulacja głębokości 165-205 mm przy zastosowaniu uchwytów 
montażowych

135-205 mm przy 
zastosowaniu uchwytów 

montażowych

Izolacja - izolacja przeciwroszeniowa 
zbiornika

izolacja akustyczna 
przepustu ściennego G 1/2

Cechy szczególne

przystosowany do 
armatury spłukującej 
Franke linii AQUALINE, 

PROTRONIC, AQUATIMER, 
wyposażony w puszkę 

montażową do armatury, 
zbiornik na wodę zbędny

przystosowany do 
sterowników spłukujących 

Franke linii AQUATIMER, 
PROTRONIC oraz 

przycisków spłukujących 
AQUA555, 556, 557 i 558  

przystosowany do armatury 
spłukującej Franke linii 

AQUALINE, PROTRONIC, 
wyposażony w puszkę 

montażową do armatury, 
ustawienia fabryczne pod 

pisuar Franke CMPX538
Rodzaj mechanizmu 
uruchamiającego nie dotyczy spirale przyciskowe nie dotyczy

Miejsce usytuowania 
przyłącza wody prawa strona lewa strona góra

Cena netto 
producenta 1004 zł 823 zł 955 zł

Franke Washroom Systems
tel. 22 711 67 17/87, faks 22 711 67 18
www.franke.pl
Sprawdź kontakt do doradcy  
na twoim terenie
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Stelaże Franke AQUAFIX do misek  
ustępowych
W ofercie znajdują się cztery typy stelaży  
o odmiennym przeznaczeniu:
- CMPX142 do misek ustępowych i współpra-
cy z podtynkową ciśnieniową armaturą spłu-
kującą; 
- CMPX143 do wiszących misek ustępowych 
dla osób niepełnosprawnych i współpracy  
z podtynkową ciśnieniową armaturą spłukującą;
- CMPX140 do misek ustępowych, wyposażony 
w zabudowany podtynkowo zbiornik na wodę;
- CMPX141 do wiszących misek ustępowych 
dla osób niepełnosprawnych, wyposażony  
w zabudowany podtynkowo zbiornik na wodę.

Stelaże Franke AQUAFIX do pisuarów
Do różnych zastosowań Franke oferuje pięć 
typów stelaży:
- najnowszy model AQFX0002 do pisuarów 
ze stali szlachetnej wyposażony w puszkę na 
podtynkową armaturę spłukującą Franke 
FLUSH-S lub FLUSH-C;
- najnowszy model AQFX0001 do pisuarów 
ceramicznych wyposażony w puszkę na pod-
tynkową armaturę spłukującą Franke FLUSH-
-S lub FLUSH-C;
- CMPX135 do pisuarów ze stali szlachetnej 
wyposażony w puszkę na podtynkową arma-
turę spłukującą linii AQUALINE i PROTRONIC;
- CMPX136 do pisuarów ze stali szlachetnej 

CMPX142 CMPX135 CMPX162
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