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VariVIT®
 

Instalacje podtynkowe  

do suchej zabudowy

VariVIT
®
 może więcej

Systemy VariVIT mogą występować w różnych zestawieniach  

i kombinacjach: montaż pojedynczy lub na szynie, zabudowane 

na lekkich ściankach wolno stojących lub w zabudowie ciężkiej. 

Elementy montażowe dzięki swojej przemyślanej konstrukcji 

zapewniają sprawny, szybki, a przez to redukujący koszty, montaż 

oraz są w stanie sprostać najtrudniejszym wymogom.

Jeden stelaż, wielorakie możliwości

Stelaże podtynkowe z serii VariVIT są kompletnym rozwiązaniem, 

spełniającym wszystkie oczekiwania naszych klientów.  Zreduko-

wana ilość części montażowych i profili oferują szerokie możliwości 

przy planowaniu łazienek, zarówno tych prywatnych jak i publicz-

nych.

Połączenie nowoczesnej technologii ze zorientowanymi na po-

trzeby klientów specjalistycznymi stelażami jak np. Air – WC lub 

Step – WC, otwiera nowe możliwości.
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VariVIT
®
  |  Stelaże do pisuaru od strony 42

VariVIT
®
  |  Stelaże do zabudowy nietypowej od strony 45

VariVIT
®
  |  Akcesoria od strony 46

VariVIT
®
  |  Stelaże do umywalek od strony 39

VariVIT
®
  |  Stelaże do bidetu od strony 38

VariVIT
®
  |  Stelaże do WC od strony 26

VariVIT®
  l  Instalacje podtynkowe w suchej zabudowie

Na Mepę można liczyć – nie tylko 

ekonomicznie. Produkty Mepy są pro-

fesjonalne i łatwe w montażu. Dzięki 

nim mogę szybko i bez niespodzia-

nek realizować wszystkie projekty.
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Montaż pojedynczy

�  wszystkie części montażowe można 

stosować w montażu pojedynczym 

�  do stelaży najczęściej stosowanych, 

jak te do WC i umywalki, dołączamy 

wspornik E  

�  szybki montaż  

� do stosowania w zabudowie suchej, 

przy dużych projektach

Montaż na szynach

�  stelaże należy ustawić i za pomocą 

jednego kliknięcia wstawić w szynę   

� samonośny, wysoce stabilny  

� stelaże mogą być w każdej chwili 

przesuwane na szynie i łatwo  

wymieniane   

� otwarty system gwarantuje wysoką 

elastyczność  przy przyłączeniu do 

instalacji wodociągowych

VariVIT: Jeden system – dwa warianty 

Komfort

Zmontowane nogi mają wysoki  

zakres regulacji i mogą być wstawione za 

pomocą jednego kliknięcia. Komplet szyn 

S 150 i S 300 uzupełniony wspornikiem.  

Wyposażenie

5 metrowy profil do poziomej szyny  

i pionowego wspornika, łącznik kątowy do 

połączenia z profilem i łącznikiem ściennym 

– oto wyposażenie naszych stelaży!

Stopy nóżek można 

obracać o 90°, dzięki 

czemu są łatwe  

w montażu nawet  

w ciasnych  

pomieszczeniach.

VariVIT®
 

montaż pojedynczy Montaż na szynach

Wspornik E do montażu  

na ścianie masywnej 

 (patrz str. 48)

Nogi z regulacją wysokości 

do 240 mm.

Dalsze 480 mm mogą 

zapewnić osobne 

przedłużki.

Łącznik ścienny z re-

gulacją głębokości

Łącznik kątowy 

Zestaw szyn

110 - 280 mm
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Zabudowa nietypowa

�  wysoka elastyczność – pasuje do każdego pomieszczenia  

i każdego wycięcia w dachu  

�  daje nieograniczone możliwości, dzięki nim można realizować 

najbardziej nierealne projekty i stawić czoła najbardziej wymaga-

jącym klientom  

� zredukowana ilość części montażowych obejmuje wszystkie 

stelaże do WC, umywalki i pisuaru 

VariVIT dopasowuje się do każdej sytuacji

Bez względu na wysokość zabudowy, potrzebę stosowania stelaży 

dla niepełnosprawnych, zabudowę na poddaszu, przy zastosowa-

niu odpowiednich profili VariVIT tworzy przestrzeń, która oferuje 

pewność przy planowaniu i realizacji małych i dużych projektów. 

Wszystkie części montażowe nadają się do zastosowania w suchej 

zabudowie.

Zabudowa w lekkiej ściance

�  wszystkie części montażowe mogą 

być stosowane z lekką ścianką  

�  Systemy specjalistyczne jak np. 

podwójny stelaż do WC, uchwyty do 

armatury podtynkowej, wodomierzy 

itp. Trawersy mocujące do dużych 

obciążeń  

�  aby zapobiec przesuwaniu się 

stelaża w szynie, należy zamontować 

podkładki (adaptery) o szerokości  

50 i 75 mm. 

�  otwarty system gwarantuje wysoką 

elastyczność  przy przyłączeniu do 

instalacji wodociągowych  

�  mogą być stosowane do montażu  

z elementami drewnianymi ściany

VariVIT®
   

Zabudowa nietypowa Zabudowa w lekkiej ściance

Łącznik uniwersalny, 

łącznik narożny  

i profil

Zestaw L do 

montażu w lekkiej 

ściance (patrz str. 48)
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VariVIT® 
 l  Przykładowy stelaż do WC

� zmontowany stelaż 

� podstawa do każde-

go rodzaju montażu

� samonośny, stabilny

� ograniczona liczba 

części montażowych 

– nieograniczone 

możliwości

� łatwy w obudowaniu 

płytami gipsowymi  

i gipsowo  

kartonowymi

� pasuje do elektro-

nicznych systemów 

spłukujących do WC, 

umywalki i pisuaru

Zestaw szyn 

montażowych

Otwory montażowe  

do zabudowy w ścianie lekkiej

Ten element jest przy-

gotowany do montażu 

Dusch-WC

Obrotowe stopy nóżek 

ułatwiające mocowa-

nie do podłogi przy 

profilach ściany gipsowo 

– kartonowej UW50  

i UW75.

Spłuczka A31  

lub B31*

Oznaczenie  

wysokości 1m

Stabilna,  

samonośna rama

Stabilny trawers 

montażowy

Ulepszony  

uchwyt kolana 

odpływowego 

ułatwiający  

montaż   

przy  

ograniczonej  

przestrzeni

Nastawa  

wysokości  

od 0 do 240 mm

Klasa szumów 

zgodnie  

z DIN 4109  

i VDI4100
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Podłączenie 

z boku lub 

tyłu

Przygoto-

wana do 

podłączenia  

z Dusch 

– WC

Optymalna  

wydajność spłukiwania

Płyta rewizyjna, 

otwierana bez  

użycia narzędzi

Zawór napełniający

10 lat gwarancji  

instalatorskiej  

– zgodnie  

z warunkami 

 gwarancji MEPA na 

spłuczki podtynkowe 

Sanicontrol  

A31/B31,  

patrz www.mepa.pl

Oznaczenie  

wysokości  

napełnienia

Łatwy w serwisowaniu mimo 

eleganckiej, małej płyty 

uruchamiającej. Zapewnia łatwy 

dostęp do wszystkich części 

składowych.

Wielkość spłukiwania może zostać 

zwiększona poprzez proste nastawie-

nie zaworu spustowego na 7,5/4l

We wszystkich spłuczkach zamon-

towany jest wysokiej klasy zawór 

napełniający, łatwo dostępny w sieci 

serwisowej MEPA.

� uruchamianie  

mechaniczne 

� technika spłukiwania 

2 – ilościowa  

lub start/stop

� maksymalna ilość spłu-

kiwanej wody 7,5 l

� wysokość zabudowy 

85 i 100 cm, urucha-

mianie od przodu lub 

od góry – przy  

spłuczce B31

� wysokość zabudowy 

114,8 cm – przy spłucz-

ce A31

�  zaizolowany  

przeciwskropleniowo

�  pasuje do płyt urucha-

miających MEPAorbit  

i MEPAsteel

� Istnieje możliwość 

zastosowania syste-

mów spłukujących dla 

niepełnosprawnych

VariVIT®
  l  Spłuczki podtynkowe A31/B31

Zgodność z normami DIN 

4109 i VDI 4100 oraz jakość 

izolacji akustycznej zostały 

potwierdzone przez Instytut 

Fizyki Budowli Fraunhofera
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BH 85 cm

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące 

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103 Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

511 313 1 10 6 249,46 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy W komplecie zawarty jest 

zestaw mocujący do ściany

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300 47

Stelaż do WC Sanicontrol typ B31 

� Zawiera akcesoria do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Stelaż B31 – opis

 zmontowany stelaż do  

WC wiszącego

wysokość zabudowy 85 cm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

 w systemie masywnych  

 ścian wolno stojących 
� montaż szynowy przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90 

izolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa do 

Sanicontrol 6l, typ B31 technika 

spłukiwania START/STOP lub 

2-ilościowa 

ilość spłukiwanej wody 6/3 l  

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo 

uruchamianie mechaniczne  

od góry lub od przodu

 pasujący do płyt czołowych 

MEPAsun lub MEPAorbit,  

MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 85 cm

 i  Wskazówka                                                             

Celem zapewnienia najlepszej możliwej wydajności zaleca się stosowanie WC ceramicznych.
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BH 100 cm

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103
Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

511 302 1 10 6 249,46 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy W komplecie zawarty jest 

zestaw mocujący do ściany

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300 47

Stelaż do WC Sanicontrol typ B31 

� Zawiera akcesoria do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Stelaż B31 – opis

 zmontowany stelaż  

do WC wiszącego

wysokość zabudowy 100 cm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

 w systemie masywnych  

 ścian wolno stojących 
� montaż szynowy przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm, ocynko-

wany

nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90 

izolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa  

do Sanicontrol 6 l, typ B31 

START/STOP lub 2-ilościowa  

albo 1+2-ilościowa 

ilość spłukiwanej wody 6/3 l 

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo 

uruchamianie mechaniczne  

od góry i od przodu

 pasujący do płyt czołowych 

MEPAsun lub MEPAorbit,  

MEPAsteel

Więcej informacji  

o spłuczkach na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 100 cm 

 i  Wskazówka                                                                  

Celem zapewnienia najlepszej możliwej wydajności zaleca się stosowanie  

WC ceramicznych 4,5 l
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BH 114,8 cm

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103

MEPAzero 

strona 109

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

514 310 1 10 6 115,82 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy W komplecie zawarty jest 

zestaw mocujący  

do ściany)

Wymagane wsporniki montażowe w 

zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

53

Stelaż do WC Standard Sanicontrol typ A31 

� Zawiera akcesoria do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Stelaż A31 – opis

 zmontowany stelaż do  

WC wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie 

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich  

 ścian wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianką masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe  

DN 90/90, gładkie

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90

izolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka Sanicontrol 6 l, typ A31 

spłukiwanie w systemie  

START/STOP i 2-funkcyjnym 

możliwość nastawy ilości 

spłukującej wody 6/3 l 

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo 

uruchamianie od przodu

 pasujący do płyt czołowych 

MEPAorbit, MEPAsun,  

MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm
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VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm

Podwójny stelaż do WC – opis

 zmontowany stelaż  

do WC wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie lekkich 

ścian wolno stojących, Profil CW 

50, 75, 100

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm

nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano podwójne DN 90/110

zestaw przyłączeniowy PE DN 90 

zaizolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa do Sani-

control 6 l, typ A31 

spłukiwanie w systemie START/

STOP lub 2-funkcyjnym 

ilość spłukiwanej wody 6/3 l

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

uruchamianie mechaniczne  

od przodu

pasujący do płyt czołowych 

MEPAsun lub MEPAorbit,  

MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

BH 114,8 cm

 

Zawiera zestaw L

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103 Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

514 806 1 6 674,75 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Zabudowa w lekkich ściankach Zawiera zestaw L 48

Podwójny stelaż do WC Sanicontrol typ A31 

� Zawiera akcesoria do pojedynczego montażu przed lekką ścianką wolno stojącą
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Stelaż Step – opis

 zmontowany stelaż  

do WC wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy  

 przed ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianką masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90, 

elastyczne

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110 

zestaw przyłączeniowy DN 90 

izolowany akustycznie zestaw 
mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka Sanicontrol 6 l, typ A31 

spłukiwanie w systemie  

START/STOP i 2-funkcyjnym 

możliwość nastawy ilości 

spłukującej wody 6/3 l 

nastawa maksymalna 9 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo 

uruchamianie od przodu

 pasujący do płyt czołowych, 

MEPAsun, MEPAorbit,   

MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm 

BH 114,8 cm

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103

Zawiera  

kolano  

elastyczne

Stelaż do WC – Step Sanicontrol typ A31 

� funkcja Step – możliwość bezstopniowej regulacji wysokości  położenia trzpieni 

montażowych w zakresie 340-380 mm
� możliwość regulacji położenia trzpieni także po położeniu płytek
� zawiera wspornik do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

514 804 1 10 6 191,32 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy Zawiera wspornik E

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

53

Step WC – przeciwdziała fuszerkom
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Stelaż do WC Hub – opis

zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 114,8 cm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianką masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

elastyczna rura odpływowa

zestaw przyłączeniowy DN 90

izolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa do Sani-

control 6 l, typ A31 

 spłukiwanie w systemie  

START/STOP lub 2-funkcyjnym 

ilość spłukiwanej wody 6/3 l

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

 uruchamianie mechaniczne  

od przodu

pasujący do płyt czołowych, 

MEPAsun, MEPAorbit,   

MEPAsteel

elastyczne kolano dopływu do 

ceramiki WC

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

Stelaż do WC Hub Sanicontrol typ A31 

� możliwość bezstopniowej regulacji wysokości  położenia trzpieni montażowych  

w zakresie 330-400 mm
� możliwość regulacji położenia trzpieni także po położeniu płytek

Nt kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

514 805 1 10 6 452,14 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy

Montaż na szynach

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E

Zestaw L

 Wspornik ścienny narożny

47

48

48

53

BH 114,8 cm

1
2

3
4

Możliwość regulacji 

wysokości po 

zapłytkowaniu

 

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

ją

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm

Wspornik dla niepełnosprawnych przed ścianą masywną

� do montażu przed ścianą masywną
� do zamontowania na ceramice do WC o długości 700 mm
� Przeznaczony tylko do stelaża Hub

 

 

Istnieje możliwość 

zamontowania 

ceramiki o długości 

700 mm

 

Zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena szt.

542 010 1 10 6 25,77 €
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Stelaż Air – WC A31 – opis

 zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą  
� wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm, ocynko-

wany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano przyłączeniowe DN 

90/90, PE

adapter przyłączeniowy DN 

90/110, PE

zestaw przyłączeniowy DN 90

zestaw mocujący do WC M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa  

Sanicontrol 6 l, typ A31

technika spłukiwania 2-ilościowa 

lub START/STOP

ilość spłukiwanej wody 6/3 l

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana przeciwskrople-

niowo

uruchamianie mechaniczne od 

przodu

pasujący do płyt czołowych, 

MEPAsun, MEPAorbit,   

MEPAsteel

Więcej informacji  

o spłuczkach na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm

Stelaż Air – WC Sanicontrol A31 z wentylatorem

� wchłania nieprzyjemne zapachy wentylatorem radialnym
� uruchamianie spłukiwania ręczne
� uruchamianie wentylatora osobnym włącznikiem lub czujnikiem ruchu
� zestaw przyłączeniowy do rury odprowadzającej powietrze
� zasilacz 230/24 VAC

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

514 909 1 6 632,60 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

 Wspornik E

 Zestaw L

47

48

48

Uruchamianie wentylatora ręczneosobnym  

przyciskiem (dostępny na zapytanie) lub czujnikiem ruchu

BH 114,8 cm

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103

MEPAzero 

strona 109

 i  Wskazówki                                                                  

Air - WC jest nowym pomysłem, który jako takie rozwiązanie do tej pory na rynku nie istniało. 

Sam wentylator nie stanowi zamiennika dla wentylacji pomieszczenia, lecz służy dodatko-

wemu komfortowi i usuwaniu nieprzyjemnych zapachów.

Dla następujących serii ceramiki KERAMAG dostępny na zapytanie:

Era, Flow, Silk

Nie możliwy do skompletowania z następującymi seriami ceramiki KERAMAG:

500 Citterio, Med, Cassini, Emani

Air – WC – ułatwia oddychanie!
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Zintegrowana instalacja wentylująca
Jeśli jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia, 
najpiękniejsza łazienka nie może zaprezentować swych wa-
lorów. Air-WC zatroszczy się jednak o jego świeżość. Nieprzy-
jemne zapachy zostaną usunięte bezpośrednio z miejsca ich 
powstania, zanim rozejdą się po pomieszczeniu. 

Kompletny, fabrycznie zmontowany stelaż jest wyposażony 
w niezwykle cicho pracujący wentylator, który usuwa zanie-
czyszczone powietrze z WC poprzez rurę spłukującą.  Szczel-
na klapa zwrotna zamyka instalację odprowadzającą podczas 
spoczynku wentylatora i uniemożliwia przepływ powietrza w 
niewłaściwym kierunku, tzn. z kanalizacji do spłuczki.

Przy podłączaniu do instalacji kanalizacyjnej należy zwrócić 
uwagę na to , czy jest ona prawidłowo odpowietrzana i czy pion 
kanalizacyjny ma zamontowany odpowietrznik ponad dachem 
budynku. 

W sposób zupełnie niewidoczny 

dla użytkownika zanieczyszczone 

powietrze jest usuwane poprzez rurę 

spłukującą. Przy budownictwie indywi-

dualnym poleca się ten wariant. 

Alternatywnie można podłączyć się do 

osobnej instalacji wentylacyjnej. 

Zasada działania:

� Stelaż jest wyposażony 

w wentylator z instalacją 

odprowadzającą zanieczysz-

czone powietrze bezpośred-

nio z miski do kanalizacji

�  Wentylator jest uruchamiany 

przy pomocy czujnika ruchu 

lub zwykłego włącznika 

prądowego

� Spłukiwanie jest uruchamia-

ne manualnie

VariVIT® l  Stelaże do WC l  Air-WC



  

420 mm

635 - 675 mm

Stelaż narożny

Wspornik narożny
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 i  Wskazówki                                                                  

Stelaż narożny

Mepa oferuje wielorakie możliwości, również takie, które pozwalają zaoszczędzić przestrzeń  

i korzystać z niej w przemyślany sposób. Więcej miejsca, to więcej swobody.

Informacje o wsporniku ściennym narożnikowym patrz str. 53

Stelaż do WC narożny – opis

 zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 118,5 cm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
�   montaż pojedynczy przed 

ścianą masywną

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/22/1,75 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-190 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90

izolowany akustycznie zestaw 

mocujący M12n

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa  

Sanicontrol 6 l, typ E31

technika spłukiwania  

2-ilościowa lub START/STOP

regulowana ilość spłukiwanej 

wody 6/3 l (nastawa fabryczna) 

lub 7,5/4 l

maksymalna ilość  

spłukiwanej wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

uruchamianie mechaniczne  

od przodu

pasujący do płyt czołowych, 

MEPAsun, MEPAorbit,   

MEPAsteel

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 118,5 cm

Stelaż narożny ze spłuczką Sanicontrol typ E31

� zawiera mocowania ścienne

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

514 911 1 8 6 599,65 €

BH 114,8 cm

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit 

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun 

strona 103

 

Stelaż narożny – więcej przestrzeni, 

nowe perspektywy!
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Stelaż do WC dla 

niepełnosprawnych – opis

zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie zabu-

dowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

do wykończenia okładziną  
z płyt gipsowo-włókninowych 
lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  
ocynkowany

nóżki – wspornik o regulo-
wanej wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 
odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90

zestaw mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa Sanicon-

trol 6 l, typ A31

technika spłukiwania  

START/STOP lub 2-ilościowa

ilość spłukiwanej wody 6/3 l

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

uruchamianie mechaniczne  

od przodu

pasująca do płyt czołowych 

MEPAsun, MEPAorbit,   

MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm  l  dla niepełnosprawnych

Stelaż do WC Sanicontrol typ A31 dla niepełnosprawnych

� nastawa wstępna wysokości górnej krawędzi ceramiki WC 48 cm
�  możliwość doposażenia automatyką spłukującą 1061 i 1065
� Zawiera wspornik E do montażu przed ścianą masywną

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

513 304 1 10 6 277,06 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Wymagane wsporniki montażowe w 

zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E dla 

niepełnosprawnych

 Zestaw L

47 

48

48

48

Wyposażenie do elektroniki Automatyczna spłuczka 

Sanicontrol 1061

 Automatyczna spłuczka 

Sanicontrol 1065

Elektroniczna spłuczka do 

WC Sapex 2000

83/84

85/86

82

Stelaż do poręczy dla niepełnosprawnych 49

Przykłady montażu stelaży VariVIT WC dla niepełnosprawnych 57

BH 114,8 cm

 

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103

Stelaż może 

zostać 

wyposażony 

w następujące 

elementy:

Stelaż do montażu 

uchwytów dla 

niepełnosprawnych 

str. 49

Automatyczna 

spłuczka Sanicon-

trol 1061 str. 83/84

 

Automatyczna 

spłuczka Sanicon-

trol 1065 str. 85/86

 i  Wskazówki                                                                  

Do montażu w/przed lekką ścianką nie jest potrzebny element mocujący.
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935935935

0-240-24-240

11 81488

500

0300300

155155

01700

Stelaż do WC dla dzieci – opis

zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 1120 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

w systemie lekkich ścian wolno 

stojących 
� montaż pojedynczy  montaż 

na szynie przed ścianą masywną 

lub lekką ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90

zestaw mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka podtynkowa Sanicon-

trol 6 l, typ A31 

technika spłukiwania  

START/STOP lub 2-ilościowa 

 ilość spłukiwanej wody 6/3 l ! 

maksymalna ilość spłukiwanej 

wody 7,5 l 

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

uruchamianie mechaniczne  

od przodu 

pasująca do płyt czołowych  

MEPAsun, MEPAorbit, MEPAsteel

Stelaż do WC Sanicontrol A31 dla dzieci

� Zawiera wspornik E do montażu przed ścianą masywną

BH 120 cm

 

Zawiera
wspornik E

Pasujące

przyciski

spłukujące

 

MEPAorbit
strona 98 
 

MEPAsteel
wandaloodporna
strona 102

 

MEPAsun  
strona 103 Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

514 803 1 6 214,92 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Wymagane wsporniki montażowe w 

zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E dla 

niepełnosprawnych

 Zestaw L

47

48

48

Wyposażenie do elektroniki Automatyczna spłuczka 

Sanicontrol 1061

 Automatyczna spłuczka 

Sanicontrol 1065

Elektroniczna spłuczka do 

WC Sapex 2000

83/84

85/86

82

VariVIT®  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 120 cm 

NOWOŚĆ



  

37www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 2013

BH 114,8 cm

 

Spłuczka  

Sanicontrol 

R11, z zaworem 

ślimakowym

 

Zawiera  

wspornik E

Pasujące  

przyciski 

spłukujące

 

MEPAorbit  

str. 106 

 

MEPAsun 

str. 107 

 

 

MEPAsky  

str. 108

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

514 311 1 10 6 177,40 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy Zawiera wspornik E

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa 

S150 / S300

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

53

Stelaż do WC do spłuczki R11 

� zawiera akcesoria do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Stelaż do WC R11 – opis

 zmontowany stelaż do WC 

wiszącego

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy  

 przed ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianką masywną lub lekką  

 ścianką wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

kolano odpływowe DN 90/90

adapter do przyłączenia kolana 

odpływowego DN 90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90

zestaw mocujący M12

Spłuczka – opis

spłuczka Sanicontrol 6 l, typ R11

z bezuszczelkowym, 

pierścieniowym, syfonowym 

zaworem    spustowym bez 

części ruchomych zanurzonych 

w wodzie 

spłukiwanie w systemie START/

STOP i 2-funkcyjnym

ilość spłukiwanej wody 6/3 l

nastawa maksymalna 9 l

zaizolowana  

przeciwskropleniowo

uruchamianie od przodu

 pasujący do płyt czołowych 

MEPAsky, MEPAsun, MEPAorbit 

do spłuczki R11

VariVIT®
  l  Stelaże do WC  l  wysokość zabudowy 114,8 cm

 i  Wskazówki                                                                  

Dla następujących serii ceramiki KERAMAG dostępny na zapytanie:

Era, Flow, Silk

Nie możliwy do skompletowania z następującymi seriami ceramiki KERAMAG:

500 Citterio, Med, Cassini, Emani
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111 81488

500

0-2400-240-24

340

120

95

180
230

150-370

VariVIT®
  l  Stelaż do bidetu  l  wysokość zabudowy 114,8 cm

Stelaż do bidetu – opis

zmontowany stelaż do bidetu

 w komplecie z osprzętem do 

pojedynczego montażu przed 

ścianą masywną

wysokość zabudowy 1148 mm 

istnieje możliwość skrócenia 

do wysokości 85 cm, w tym 

przypadku niezbędne jest 

zastosowanie łącznika prostego 

542 002

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy  

 przed ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/2 mm,  

ocynkowany

nóżki-wsporniki o regulowanej 

wysokości  0-240 mm

zaizolowany akustycznie  

trzpienie  gwintowane  M12

izolowane akustycznie kształtki 

dopływowe przyścienne MEPA 

G1/2’’

obejma rury kanalizacyjnej  

DN 50

kolano odpływowe do syfonu 

HT DN 50/40

 

85/100 cm

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

549 513 1 10 6 117,16 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Zestawienie bidetów pasujących  

do stelaży MEPA 111

Montaż w / przed lekką ścianką Wspornik wzmacniający do 

samonośnego WC i bidetu 49

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

48

53

Wysokość zabudowy 85 i 100 cm 2 x łącznik prosty 55

Stelaż do bidetu

 i  Wskazówki                                                                

Dla uzyskania zabudowy wysokości 85 cm i 100 cmniniejszy stelaż można skrócić na budowie 

od góry. Dodatkowo będzie potrzebny 2 x łącznik prosty (str. 55)
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  Stelaż umywalkowy do baterii 

jednootworowej - opis

kompletny, zawiera wszelkie ele-

menty niezbędne do   montażu, 

stelaż do umywalki z baterią 

stojącą

wysokość zabudowy 1148 mm

istnieje możliwość skrócenia 

do wysokości 85 cm, w tym 

przypadku niezbędne jest 

zastosowanie łącznika prostego 

542 002

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy 

 w systemie lekkich ścian 

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianką 

do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włókniowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

nóżki – wspornik o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

zaizolowany akustycznie trzpień 

gwintowany M10

izolowane akustycznie kształtki 

dopływowe przyścienne  

MEPA G1/2“

obejma rury kanalizacyjnej DN50

kolano do syfonu HT DN 50/40

Stelaż do baterii jednootworowej

�  zawiera wspornik do pojedynczego montażu przed ścianą masywną

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

521 511 1 10 6 88,22 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaż pojedynczy W komplecie zawarty jest 

zestaw mocujący do ściany

Szyna montażowa  

S150 / S300

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

53

Wysokość zabudowy 85 i 100 cm 2 x łącznik prosty 55

BH 114,8 cm

 

Zawiera  

wspornik E

 

85/100 cm

VariVIT®
  l  Stelaże umywalkowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm

 i  Wskazówki                                                                  

Dla uzyskania zabudowy wysokości 85 cm i 100 cm niniejszy stelaż można skrócić na budowie 

od góry. Dodatkowo będzie potrzebny 2 x łącznik prosty (str. 55)
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Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

522 001 1 10 6 166,86 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Szyna montażowa  

S150 / S300

 Wspornik E

 Zestaw L

 Wspornik ścienny narożny

47

48

48

53

Stelaż umywalkowy do baterii ściennej Stelaż umywalkowy do baterii 

ściennej i zlewu – opis

zmontowany stelaż do umywalki 

z baterią ścienną lub do zlewu

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włokninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

 nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

drewniana listwa montażowa

śruby mocujące M10

izolowane akustycznie kształtki 

dopływowe przyścienne MEPA 

G1/2“

obejma rury kanalizacyjnej  

DN 50

kolano do syfonu HT DN 50/40 

BH 114,8 cm

 

VariVIT®
  l  Stelaże umywalkowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm
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Stelaż umywalkowy do baterii 

ściennej - opis

zmontowany stelaż do umywalki 

z baterią stojącą lub ścienną

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej  
� montaż pojedynczy w 

systemie lekkich ścian wolno 

stojących 
� montaż pojedynczy przed 

ścianą masywną 
� montaż na szynie przed 

ścianą masywną lub lekką ścianą 

wolno stojącą

 do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włokninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

zestaw mocujący M10

izolowane akustycznie kształtki 

dopływowe przyścienne G1/2“

syfon umywalkowy podtynkowy

rura przyłączeniowa z rozetą, 

chromowana

Stelaż umywalkowy do baterii ściennej dla niepełnosprawnych

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

524 503 1 10 6 207,80 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Montaz 
pojedynczy  
Wymagane wsporniki montażowe 
w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa S150 / S300
Wspornik E
Wspornik E dla niepełnosprawnych
Zestaw L

47
48
48
48

Stelaż do poręczy dla niepełnosprawnych 49
Przykłady montażu stelaży VariVIT do umywalki dla niepełnosprawnych 57

BH 114,8 cm

 

Stelaż może

zostać

wyposażony

w następujące

elementy:

Stelaż do montażu
uchwytów dla 
niepełnosprawnych
str. 49

VariVIT®  l  Stelaże umywalkowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm   
l  dla niepełnosprawnych

Bateria ścienna
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Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

532 518 1 10 6 206,54 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Zestawienie pisuarów pasujących  
do stelaży MEPA 110

Wymagane wsporniki montażowe w 
zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  
S150 / S300
Wspornik E
Zestaw L
Wspornik ścienny narożny

47

48

48

53

Stelaż do elektronicznej 
spłuczki pisuarowej Sanicontrol 
925/825 i przycisku pneumaty-
cznego MEPAdrop - opis

zamontowany stelaż do pisuaru
wysokość zabudowy 1148 mm
do montażu w systemie  
zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  
 w systemie lekkich ścian  
 wolno stojących 
� montaż pojedynczy  
 przed ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  
 ścianą masywną lub lekką  
 ścianą wolno stojącą
 do wykończenia okładziną z płyt 
gipsowo-włokninowych lub GK
samonośny
profil C 38/38/1,5 mm,  
ocynkowany
 nóżki – wsporniki o regulowanej 
wysokości 0-240 mm
drewniana listwa montażowa
śruby mocujące M8
izolowana akustycznie kształtka 
dopływowa przyścienna  
MEPA G1/2“
obejma rury kanalizacyjnej  
DN 50
kolano odpływowe do syfonu 
HT DN 50/40
wąż w oplocie R1/2“
złączka dopływowa G1/2 A
 skrzynka spłuczki podtynkowej  
z ABS 110 x 130 x 50 mm 
składająca się z: 
� transformatora 230/24 V 
� części wodnej G1/2“ 
� zaworu kulowego  
 odcinającego 
� pasuje do elektronicznego  
 czujnika 925, 825, MEPAdrop

Stelaż do elektronicznej spłuczki pisuarowej Sanicontrol 925/825  

i przycisku pneumatycznego MEPAdrop
BH 114,8 cm

 

1,5V 1,5V

Możliwość 
montażu w 
połączeniu z:

Elektroniczny czujnik 
pisuarowy Sanicon-

trol 925 str. 77

Elektroniczny czujnik 
pisuarowy Sanicon-
trol 825 str. 78

Przycisk pneuma-
tyczny MEPAorbit 
str. 79

Przycisk pneuma-
tyczny MEPAdrop 

str. 79

VariVIT®
  l  Stelaże pisuarowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm

  

135

110

1300180

50

340

100

Ø 32

Skrzynka podtynkowa  

do Sanicontrol 825, 925, Drop, 

Orbit 

skrzynka spłuczki podtynko-

wej z ABS 130 x 110 x 50 mm 

składająca się z:

części wodnej G1/2” Z,

zaworu kulowego odcinającego,

osłony ochronnej na czas 

budowy,

rura podłączeniowa Ø32, 340 

mm długości, PVC, do przycięcia 

z:

nakrętką G 1/2”

zestawem dopływowym z 

uszczelką Ø35 mm, mosiężnym, 

35 mm, do przycięcia,

ciśnienie robocze 0,3-10 bar

przepływ 0,3 l /s przy ciśnieniu  

1 bar - 0.5l/s dla 2 bar

pasuje do elektronicznych czuj-

ników pisuarowych Sanicontrol 

825, 925, przycisków pneumaty-

cznych Drop, Orbit

Możliwość 
montażu w 

połączeniu z:p ąpp ą

Elektroniczny 
czujnik pisuarowy 
Sanicontrol 925 
str. 77

Elektroniczny 
czujnik pisuarowy 
Sanicontrol 825 
str. 78

Przycisk pneuma-
tyczny MEPAorbit 
str. 79

Przycisk pneuma-
tyczny MEPAdrop 
str. 79

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

718 261 1 2 133,02 €

Skrzynka podtynkowa do Sanicontrol 825, 925, drop, orbit 
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Stelaż do spłuczki pisuarowej Sanicontrol K3

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

532 517 1 10 6 300,26 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Zestawienie pisuarów pasujących  

do stelaży MEPA 110

Wymagane wsporniki montażowe  

w zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E

 Zestaw L

 Wspornik ścienny narożny

47

48 

48

53

 i  Wskazówki                                                                  

Do pisuarów z poziomym odpływem bez syfonu wewnętrznego.

BH 114,8 cm

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

Elektroniczny 

czujnik pisuarowy 

Sanicontrol K3

str. 81 

Stelaż do spłuczki pisuarowej 

Sanicontrol K3 – opis

zmontowany stelaż do pisuaru

wandaloodporny

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą wolno stojącą

do wykończenia okładziną z płyt 

gipsowo-włokninowych lub GK

samonośny

profil C 38/38/1,5 mm, ocynkowany

nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

drewniana listwa montażowa

śruby mocujące M8

izolowana akustycznie kształtka 

dopływowa przyścienna  

MEPA G1/2“

obejma rury kanalizacyjnej  DN 50

kolano odpływowe do syfonu HT 

DN 50/40

wąż w oplocie R1/2“

złączka dopływowa DN 15

część pierwsza elektronicznej 

spłuczki pisuarowej składającej 

się ze: 
� skrzynki podtynkowej z osłoną  

150 x 110 x 50 mm 
� części wodnej G1/2 
� zaworu kulowego odcinającego 
� osłony ochronnej na czas  

    budowy

ciśnienie robocze 0,3-10 bar

przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu  

1 bar, 0,5 l/s przy 2 bar

pasuje do elektronicznego czujnika 

pisuarowego Sanicontrol K3

wyłącznik REED do programowania 

i odwoływania różnych programów 

spłuczki automatycznej do  

pisuarów K3 
� nastawa czasu spłukiwania 
� spłukiwanie czyszczące 
� blokada spłukiwania 6h

VariVIT®
  l  Stelaże pisuarowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm
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Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

530 504 1 10 6 132,06 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Zestawienie pisuarów pasujących 

do stelaży MEPA 110

Wymagane wsporniki montażowe w 

zależności od sposobu montażu

Szyna montażowa  

S150 / S300

Wspornik E

Zestaw L

Wspornik ścienny narożny

47

48

48

53

Stelaż pisuarowy do spłuczki natynkowejStelaż pisuarowy do spłuczki 

natynkowej – opis

zmontowany stelaż do pisuaru

wysokość zabudowy 1148 mm 

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed 

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą wolno stojącą

 do wykończenia okładziną  

z płyt gipsowo-włókninowych 

lub GK

samonośny

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

nóżki-wsporniki o regulowanej 

wysokości  0-240 mm

drewniana listwa montażowa

śruby mocujące M8

izolowana akustycznie kształtka 

dopływowa przyścienna  

MEPA G1/2’’

obejma rury kanalizacyjnej  

DN 50

kolano odpływowe do syfonu 

HT DN 50/40

VariVIT®
  l  Stelaże pisuarowe  l  Wysokość zabudowy 114,8 cm

Współgra ze spłuczką  

pisuarową T606, str. 80 
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VariVIT®
  l  Stelaże do zabudowy nietypowej

  Stelaż podtynkowy  

do montażu armatury  

prysznicowej – opis

 do zabudowy w lekkiej w lekkiej 

ściance, szerokość rozstawu 

profili 50, 75, 100

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

izolowana akustycznie kształtka 

dopływowa przyścienna G1/2

zestaw mocujący

 

Zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

547 004 1 50 6 95,28 €

Stelaż podtynkowy do montażu armatury podtynkowej 



  

  

www.mepa.pl | Katalog cenowo-techniczny 201346

VariVIT®
  l  Stelaże do zabudowy nietypowej

Universal – listwa mocująca  

– opis

 do zabudowy w lekkiej w lekkiej 

ściance, szerokość rozstawu 

profili 50, 75, 100

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

płyta drewniana o wymiarach 

422x100x38 mm

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

547 001 1 50 6 59,15 €

Universal – listwa mocująca
 

Zawiera zestaw 

mocujący

Zestaw podłączeniowy  

do syfonu - opis

 do mocowania syfonu  

w systemie lekkiej zabudowy 

przy profilach 50, 75, 100

profil ocynkowany  

38/38/1,5 mm

uchwyt syfonu DN 50

syfon DN 50/40

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

547 002 1 10 6 35,54 €

Zestaw podłączeniowy do syfonu
 

Zawiera zestaw 

mocujący
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VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy

Szyna montażowa S 300 – opis

niezbędny do zamocowania 

stelaży montażowych VariVIT  

w przyściennej szynie 

montażowej przed ścianami  

masywnymi lub w systemie 

lekkich ścianek wolno stojących

szyna ścienna, podłogowa  

i czołowa

długość 3000 mm

profil C 38/38/1, ocynkowany

4 szt. zatrzaskowych kątowników 

ściennych z bezstopniową 

nastawą w zakresie  

110 – 280 mm

8 szt. złączy zatrzaskowych  

„klik” do szybkiego montażu

zestaw mocujący do montażu 

przy ścianie masywnej

Szyna montażowa S 150 – opis

niezbędny do zamocowa-
nia stelaży montażowych 
VariVIT w przyściennej szynie 
montażowej przed ścianami 
masywnymi lub w systemie lek-
kich ścianek wolno stojących

szyna ścienna, podłogowa  
i czołowa

długość 1500 mm

profil C 38/38/1, ocynkowany

3 szt. zatrzaskowych 
kątowników ściennych  
z bezstopniową nastawą  
w zakresie 110 – 280 mm

6 szt. złączy zatrzaskowych 
„klik” do szybkiego montażu

zestaw mocujący do montażu 
przy ścianie masywnej

Długość 

3000 mm

Zawiera zestaw 

montażowy przed 

ścianą masywną

Długość 1500 mm

Zawiera zestaw 

montażowy przed 

ścianą masywną

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

541 011 1 6 127,74 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria

Montaż przed ścianą masywną Zawiera zestaw montażowy

Montaż na lekkich ściankach Należy zastosować kołki montażowe

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

541 010 1 6 73,12 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria

Montaż przed ścianą masywną Zawiera zestaw montażowy

Montaż na lekkich ściankach Należy zastosować kołki montażowe

Szyna montażowa S 300

Szyna montażowa S 150
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VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy

Długość 980 mm

Zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

541 509 1 50 6 17,98 €

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

541 508 1 6 53,29 €

Wspornik E

Wspornik E dla niepełnosprawnych

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

547 006 1 50 6 5,47 €

Zestaw L – opis

wymagany przy montażu stelaży 

VariVIT, między profilami  

ściany GK

5 kompletów po 4 śruby

do zamontowania 5 stelaży

Wspornik E – opis

niezbędny do zamocowania 

stelaży VariVIT w zabudowie  

pojedynczej przed ścianą 

masywną

2 szt. stalowych kątowników, 

ocynkowanych z nastawą 

bezstopniową w zakresie  

90 – 250 mm

Wspornik E  

dla niepełnosprawnych – opis

niezbędny do połączenia  

stelaża do WC i umywalki  

dla niepełnosprawnych  

i stelaży do uchwytów  

dla niepełnosprawnych.

profil C 38/38/1 mm,  

ocynkowany

długość 980 mm

4 sztuki stalowych kątowników 

ocynkowanych z nastawą 

bezstopniową w zakresie    

90 - 250 mm

zestaw mocujący do montażu 

przy ścianie masywnej

Zestaw L (5 kompletów)

 

Zawiera zestaw 

mocujący
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Stelaż do poręczy dla 

niepełnosprawnych  

do WC i umywalki – opis

zmontowany stelaż  

do uchwytów dla 

niepełnosprawnych

wysokość zabudowy 1148 mm

do montażu w systemie  

zabudowy suchej 
� montaż pojedynczy  

 w systemie lekkich ścian  

 wolno stojących 
� montaż pojedynczy przed  

 ścianą masywną 
� montaż na szynie przed  

 ścianą masywną lub lekką  

 ścianą wolno stojącą

 do wykończenia okładziną  

z płyt gipsowo-włokninowych 

lub GK

samonośny

 stosowany zamiennie z lewej 

bądź prawej strony stelaża

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

płyta montażowa 200x418x38 

mm, drewniana

 nóżki – wsporniki o regulowanej 

wysokości 0-240 mm

VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy

Stelaż do poręczy dla niepełnosprawnych do WC i umywalki

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

549 514 1 30 6 103,91 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Szyna montażowa  

S150/S300

Wspornik E dla 

niepełnosprawnych

 Zestaw L

47 

48

48

Warianty montażu 57

BH 114,8 cm

 

Możliwość 

montażu  

w połączeniu z:

Stelaż dla 

niepełnosprawnych 

typ A31 str. 35

Stelaż do baterii 

jednootworowej 

str. 41

 i  Wskazówki                                                                  

Stosowany zamiennie z lewej bądź prawej strony stelaża
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Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

541 012 1 10 6 27,46 €

Akcesoria / Wskazówki dotyczące montażu

Sposób montażu Akcesoria Strona

Wysokość zabudowy 85 i 100 cm 1 x łącznik prosty 55

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

546 004 1 10 6 35,25 €

Zestaw przedłużający

 i  Wskazówki                                                                  

Nie zaleca się stosowania przy stelażu dla niepełnosprawnych i narożnym.

Wspornik  
pionowy
 

Wspornik pionowy – opis

do zabudowy pojedynczej  

i szeregowej

wysokość zabudowy 114,8

możliwość skrócenia do  

zabudowy 85 cm, przy  

wykorzystaniu łącznika  

prostego

jako wspornik boczny – 

zakańczający

profil C 38/38/1,5 mm,  

ocynkowany

do wykorzystania przy 

szerokości zabudowy > 585 mm

BH 114,8 cm

 

Zawiera zestaw 

mocujący

 

85/100 cm

VariVIT-Zestaw Przedłużający

do przedłużenia nóg stelaża  

do max. wysokości 480 mm

zestaw składa się z 2 elementów

dodatkowy uchwyt do stelaży 

do WC i bidetu

 

Zawiera zestaw 

mocujący

 

VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy
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Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

546 010 1 6 33,74 €

Zestaw przedłużający do stelaża umywalkowego dla 
niepełnosprawnych 

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

546 008 1 10 6 53,81 €

Universal – płyta do montażu armatury podtynkowej

Zestaw przedłużający do 

stelaża umywalkowego dla 

niepełnosprawnych – opis

do przedłużenia stelaży  

umywalkowych i wsporników 

dla niepełnosprawnych  

o 175 mm

zestaw składa się z 2 elementów 

Universal – płyta do montażu 

armatury podtynkowej – opis

do mocowania armatury pod-

tynkowej w systemach lekkiej 

zabudowy

regulacja wysokości

regulacja głębokości montażu 

70-200 mm

płyta drewniana o wymiarach 

415x200x21 mm

 

Zawiera zestaw 

mocujący

 

Zawiera zestaw 

mocujący

VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy



  

  

VariVIT®  l  Osprzęt montażowy

Osprzęt Dusch-WC

� Do zastosowania ze stelażami MEPA:  
511 103 / 511 104 / 514 101 / 514 806

Osprzęt do Dusch-WC Duravit SensoWash

� Do zastosowania ze stelażami MEPA:  
511 103 / 511104 / 514101 / 514102 / 514801 / 514806

 

Zawiera zestaw
mocujący

Uwaga:

Do podłączenia 

wody 

niezbędny 

jest zestaw 

montażowy 

Aqua Clean 

249.801.00.1 

firmy Geberit

 

Zawiera zestaw
mocujący

VariVIT Osprzęt montażowy  

- opis produktu

do montażu przyłącza wodnego  

i elektrycznego Dusch-WC

do montażu przyłącza  

elektrycznego: 
� puszka montażowa zgodna   

 z DIN VDE ,otwory wyjściowe ø  

 68, głębokość zabudowy 54 mm,  

 grubość pokrywy 7-40 mm, blach 

montażowa

Do dodatkowego przyłącza wody: 
� Elastyczna rura izolacyjna ø 20  

 mm, długość 700 mm 
� śrubunek 20 mm do tej rury 
� blacha montażowa 
� zestaw mocujący

VariVIT Osprzęt montażowy 

– opis produktu

do montażu przyłącza wodnego i 

elektrycznego Dusch-WC Duravit 

SensoWash nr kat.610001

składa się z: 
� kształtki przejściowej G 1/2 z  

 mocowaniem 
� złączki przewodu  

 elektrycznego

 i  Wskazówka                                                                 

Pasuje do następujących systemów Dusch-WC: 
Duravit: SensoWash Starck 3/SensoWash D-Code; Geberit: AquaClean 4000/ 
5000/5000plus/8000UP/8000UP plus; 

 i  Wskazówka                                                                  

Pasuje do DuschWC Duravit nr kat. 610001

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

548 013 1 6 39,33 €

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

548 014 1 6 31,41 €

NOWOŚĆ
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VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy.

Wspornik samonośny, 

wzmacniający do WC i bidetu 

dla niepełnosprawnych – opis

wymagany przy montażu stelaża 

WC dla niepełnosprawnych 

przed lub w ścianie w systemie 

lekkiej zabudowy.

profil ocynkowany

zestaw mocujący

 

Zawiera zestaw 

mocujący

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

549 002 1 6 192,31 €

Wspornik samonośny, wzmacniający do WC i bidetu dla 
niepełnosprawnych

 i  Wskazówki                                                                  

Nieodpowiedni dla stelaży do WC o wysokości 85 + 100 cm!

Wspornik ścienny narożny

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

541 507 1 10 6 33,91 €

Wspornik ścienny  

narożny - opis

niezbędny do zamocowania  

stelaży montażowych  

w przyściennym  montażu  

w rogu (w kącie) przed ścianami 

masywnymi

profil C 40/22/1,75 mm,  

ocynkowany

zestaw mocujący

 

Zawiera zestaw 

mocujący
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Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

541 005 4 6 35,72 €
(6,90 €/m)

Profil poszerzający 5,0 m, z otworami

Długość 5 m

VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy
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Łącznik prosty – opis

niezbędny do zastosowania  

w wypadku skracania długości 

elementów konstrukcyjnych lub 

zmniejszania wysokości stelaży

ocynkowany

z szybkozłączką i śrubą 

mocującą M8

Zestaw łączników do montażu 

szynowego – opis

niezbędny do montażu stelaży 

i wsporników w zabudowie 

szeregowej

z szybkozłączką i śrubą 

mocującą M8

ocynkowany

zestaw składa się z 2 sztuk

Łącznik prosty

Zestaw łączników do montażu szynowego

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

542 002 10 6 3,96 €

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

542 015 10 6 5,41 €

VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy



  

  

  

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

548 003 1 6 35,13 €

Rura odpływowa PE do WC DN 90/110Rura odpływowa do WC DN 

90/110 - opis produktu

do podłączenia prostego 

odpływu WC, stosowana  

w miejsce kolana
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VariVIT®
  l  Osprzęt montażowy

Kolano elastyczne do  

WC DN 90/90 - opis

do elastycznego podłączenia 

stelaża i spłuczki podtynkowej  

z pionem kanalizacyjnym

długość  415 mm, możliwość 

skrócenia do 170 mm

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

548 009 1 6 27,86 €

Kolano elastyczne do WC DN 90/90

Nr kat. VE 1 PG Cena/szt.

548 001 1 6 24,08 €

Kolano do WC DN 90/90 – opis

do podłączenia stelaża  

i spłuczki podtynkowej  

z pionem kanalizacyjnym

Kolano do WC DN 90/90
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Zestawienie wymaganych elementów A B C D E

O
sp

rz
ęt Stelaż do WC dla niepełnosprawnych 

H 114,8 cm

513 304 1 sztuka (patrz strona 35)

Stelaż do montażu uchwytów dla 

niepełnosprawnych H114,8 cm

549 005 2 sztuka (patrz strona 49

Szyna S 150

541 010 1 sztuka (patrz strona 47)

Zestaw L

547 006 1 zestaw (patrz strona 48)

Wspornik E dla niepełnosprawnych

541 508 1 sztuka (patrz strona 48)

VariVIT®
  l  Stelaże dla niepełnosprawnych - montaż

Przykłady montażu stelaży do WC dla niepełnosprawnych

� montaż z zastosowaniem szyn przed ścianą masywną    (A)

� montaż pojedynczy przed ścianą masywną     (B)

� montaż z zastosowaniem szyn przed ścianą w systemie lekkiej zabudowy  (C)

� montaż w ścianie w systemie lekkiej zabudowy     (D)

W zależności od sposobu montażu wymagany jest dodatkowy osprzęt  

(patrz tabela poniżej)

Stelaże VariVIT w 

wariancie dla osób 

niepełnosprawnych   

można podobnie jak 

wszystkie pozostałe 

montować w różnych 

układach:
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Unimont®  
Stelaże do zabudowy  

ciężkiej

Pewna jakość w ciężkiej zabudowie

Stelaż Unimont jest wynikiem długoletnich badań i rozwiniętej 

techniki. Cechuje się wysoką funkcjonalnością i jest przy tym 

ekonomiczny i prosty w montażu. Jego stabilna konstrukcja 

przekonuje płytką zabudową i bezpiecznym montażem. 

Tradycja łączy się z innowacją!

Stelaż Unimont, wyposażony w spłuczkę A31 jest perfekcyj-

nie przygotowany do tego, by zostać szybko zamontowanym.  

Technika spłukiwania zapewnia wybór pomiędzy spłukiwaniem 

START/STOP a 2 – ilościowym. 

Mimo elegancji stelaż jest stabilny i pewny.



  

755755755

01500

180

150455

59

 

Zawiera zestaw 

mocujący

Pasujące przyci-

ski spłukujące

 

MEPAorbit  

strona 98

 

 

MEPAsteel  

wandaloodporna 

strona 102

 

MEPAsun  

strona 103

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

410 302 1 20 4 126,48 €

Stelaż do WC Unimont ze spłuczką A31 Stelaż do WC Unimont  

ze spłuczką A31 – opis

 stelaż do WC wiszącego

do zabudowy ciężkiej, ocyn-
kowany

spłuczka podtynkowa Sanicon-
trol 6-7,5 l, typ A31

spłukiwanie  w systemie START/
STOP i 2-funkcyjnym

możliwość nastawy ilości 
spłukującej wody 6/3 l 

maksymalna ilość spłukiwanej 
wody 7,5 l

zaizolowana przeciwskrople-
niowo

uruchamianie od przodu

kolano gładkie, sztywne 
DN90/90,

adapter do przyłączania kolana 
odpływowego DN90/110

zestaw przyłączeniowy DN 90, 

zestaw mocujący WC M12

pasuje do przycisków 
spłukujących MEPAsun, ME-
PAorbit, MEPAsteel

Więcej informacji o spłuczkach  

na str. 92-93

Unimont-nogi montażowe   

– Opis produktu

 pomocne przy montowaniu 
stelaża Unimont

do zamurowania

stal ocynkowana

zestaw mocujący M12

Unimont®
  l  Stelaże do zabudowy ciężkiej

   

Zawiera zestaw
mocujący

Pomocnicze nogi montażowe do stelaża do WC Unimont 
40V

Nr kat. VE 1 VE 2 PG Cena/szt.

400 100 1 100 4 31,99 €


