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W21
Sanitär-Einbauteile
W21Knauf
Knauf
sanitarne podkonstrukcije
W221		 Knauf nosilno stojalo za umivalnike
W222U		 Knauf nosilno stojalo za pisoar
W223		 Knauf nosilno stojalo za WC in bide
W224		 Knauf kombinirano nosilno stojalo, prirejeno za invalide
W228		 Knauf nosilno stojalo v višini prostora
W233		 Knauf jeklena pritrdilna letev
W234		 Knauf univerzalna traverza in fiksna traverza
W235		 Knauf traverze za stenske baterije
W236		 Knauf traverze za vgradni sifon

Copyright by Knauf Gips KG

Titel1-4 (T3939)

Stand 04.07

1

W221 Knauf Tragständer
nosilno stojalo
umivalnik
für za
Waschtisch
Standbatterie
Stoječa
baterija

Za kotne ventile in odtočni lok ali vgradni sifon 300 CR

M 1 : 10 – mere v mm

W221-A10 Naris

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina nosilnega stojala 575

stenski C-profil

maks. 465

vijak
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

npr. W626
pritrdimo na
obstoječo steno
(glej stran 13)
mavčni plošči (impregnirani)
stenski C-profil 100

na sliki:
PE odtočni lok 50/50
nosilno stojalo
stenski U-profil,
neprekinjeno
vložek z vijakom 6 x 60

maks. 250

zgornji
rob
estriha

1250

montažna
plošča
cevna objemka
Ø 52 mm

čep z navojem
M 10 x 120

maks. 1170 brezstopenjsko nastavljivo

min. mera 155

**

brezstopenjsko nastavljivo

vložek z vijakom 6 x 60
stenski U-profil, neprekinjeno

Horizontalni prerez
Dovod vode
stenske ploščice (na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene
stenski U-profil, neprekinjeno

stenski C-profil 100

*

npr. W112

mavčni plošči (impregnirani)

vijak
ST 4,2 x 13
nosilno stojalo

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00060504 = številka materiala

votli del stene je odvisen od dimenzij
* Potreben
instalacije.
** Mero dosežemo, ko je cevna objemka obrnjena navzgor.
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Knauf Tragständer
nosilno stojalo
za umivalnik
W221 Knauf
für Waschtisch
Wandbatterie
Stenska baterija

Za nadometne stenske baterije in odtočne loke ali vgradni sifon 300 CR

M 1 : 10 – mere v mm

W221-A11 Naris

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina nosilnega stojala 575

stenski C-profil

153

vijak
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

mavčni plošči (impregnirani)

maks. 1100 brezstopenjsko nastavljivo

**
min. mera 145
cevna objemka
Ø 52 mm

čep z navojem
M 10 x 120

1250

maks. 465

brezstopenjsko nastavljivo

maks. 1240 brezstopenjsko nastavljivo

min. mera 140

montažna
plošča

npr. W626
pritrdimo na
obstoječo steno
(glej stran 13)

na sliki:
PE odtočni lok 50/50
nosilno stojalo
stenski C-profil 100
stenski U-profil,
neprekinjeno
vložek z vijakom 6 x 60

vložek z vijakom 6 x 60
stenski U-profil, neprekinjeno

Horizontalni prerez
Dovod vode
stenske ploščice (na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene
stenski U-profil, neprekinjeno

stenski C-profil 100

*

npr. W112

mavčni plošči (impregnirani)

vijak
ST 4,2 x 13
nosilno stojalo

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00066388 = številka materiala

votli del stene je odvisen od dimenzij
* Potreben
instalacije.
** Mero dosežemo, ko je cevna objemka obrnjena navzgor.
Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi.
Copyright by Knauf Gips KG
221DB3-3 (T3943)
Stand 05.07

33

W221 Knauf Tragständer
nosilno stojalo
umivalnik
für za
Waschtisch
barrierefrei
brez
pregrad

Za kotne ventile in vgradne sifone

M 1 : 10 – mere v mm

W221-A12 Naris

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina nosilnega stojala 575

stenski C-profil

npr. W626
pritrdimo na
obstoječo steno
(glej stran 13)
stenski C-profil 100

maks. 465

mavčni plošči (impregnirani)

brezstopenjsko nastavljivo

1050

306

montažna
plošča

čep z navojem
M 10 x 120

maks. 970 brezstopenjsko nastavljivo

min. mera 185
(sifon nastavljiv)

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

na sliki:
vgradni sifon Geberit
151.120. x 1.1

nosilno stojalo
stenski U-profil, neprekinjeno

vložek z vijakom 6 x 60
stenski U-profil, neprekinjeno

vložek z vijakom 6 x 60

Horizontalni prerez
Primerno, npr.
za vgradni sifon
Geberit: 151.120.x1.1
Dallmer: 300 PC CR
300 CR
Viega: št. modela
5633.x

**

stenski U-profil, neprekinjeno

stenski C-profil 100

stenske ploščice
(na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene

*

npr. W112

Dovod vode

mavčni plošči (impregnirani)

vijak
ST 4,2 x 13
nosilno stojalo

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00066389 = številka materiala

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
prostor za noge za uporabnike invalidskih
** Maksimalni
vozičkov pri uporabi podometnih sifonov s kompaktnim
podometnim ohišjem, npr. Dallmer.
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W224 Knauf Tragständer-Kombination
kombinirano nosilno stojalo
für za
WCWC
/ ohne Einbauspülkasten
zmit
vgradnim
izplakovalnim kotličkom ali brez
Z vgradnim izplakovalnim kotličkom, odtočnim lokom in nizom za priključek WC-ja (za konzolne WC-je in oporna držala)
W224-A10 Naris

M 1 : 10 – mere v mm

Vertikalni prerez

širina nosilnega stojala 850

*
UA-profil

stenski U-profil kot menjalnik

83

550-800 razmak med vijaki za pritrditev opornih držal

npr. W116 ali W626
pritrdimo na
obstoječo steno
(glej stran 13)
vijaki
ST 4,2 x 13; 4 kosi na stran
mavčni plošči (impregnirani)

440

gradbena zaščita
primerna aktivirna
tipka Geberit
vgradni izplakovalni kotliček
Geberit UP 320
109.300.00.5

680

GEBERIT

na sliki:
oporno držalo HEWI

večslojna lesena plošča
nosilno stojalo

nastavitev 2

V1

nastavljivo

**
V2

nastavitev 3

nastavljivo

cevna
objemka
Ø 98 mm

**

cevna
objemka
Ø 52 mm

priključni niz
PE odtočni lok 110/90
(lahko zamenjamo s
PE odtočnim lokom 90/90)

glej
stran 6

nastavitev 1

stenski U-profil, neprekinjeno

sidrni čep M8

Brez vgradnega kotlička (za konzolne WC-je in oporna držala)
W224-A11 Naris
Primerno, npr. za naslednje
vgradne izplakovalne kotličke:
Geberit UP 320
109.300.00.5

** nastavitev višine
Nastavitev
1 prednastavitev W223 (S. 6)
2 prednastavitev W224
3

mere v mm

V1

V2

578
628
678

318 – 468
368 – 518
418 – 568

Schwab
182.0400
GROHE
38661.000

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00058420 = št. materiala z vgradnim izplakovalnim kotličkom
00004760 = št. materiala brez vgradnega izplakovalnega kotlička
votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
* Potreben
(glej tudi stran 7)
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W223 Knauf Tragständer
nosilno stojalo
für za
WCWC
/ ohne Einbauspülkasten
zmit
vgradnim
izplakovalnim kotličkom ali brez

Z vgradnim izplakovalnim kotličkom, odtočnim lokom in nizom za priključek WC-ja (za konzolne WC-je)
W223-A10 Naris

M 1 : 10 – mere v mm

Vertikalni prerez

*
širina nosilnega stojala 575

npr. W116

UA-profil

UA-profil

440

mavčni plošči (impregnirani)

tovarniška predmontažna mera 665
lahko zmanjšamo tako, da skrajšamo lok izplakovalne cevi

80

gradbena zaščita

525

GEBERIT

primerna aktivirna
tipka Geberit

glej
spodaj

nastavitev 1

stenski U-profil, neprekinjeno

stran 5

priključni niz

**

priključni niz

H1

**
H2

nastavljivo, glej

nastavitev 3
nastavitev 2

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

nastavljivo, glej

cevna
objemka
Ø 98 mm

180
230

stran 5

100

35

cevna
objemka
Ø 52 mm

vgradni izplakovalni kotliček
Geberit UP 320
109.300.00.5

PE odtočni lok 110/90
(lahko zamenjamo s
PE odtočnim lokom 90/90)

sidrni čep M8

Brez vgradnega kotlička (za konzolne WC-je)
W223-A11 Naris

V skladu z avstrijskim standardom
ÖNORM B 3415 (osnutek) so za
pritrditev UA-profilov v tla in strop
potrebni priključni kotniki, npr.
Knaufovi priključni kotniki za profile:
UA 50
št. materiala 00003450
UA 75
št. materiala 00003451
UA 100
št. materiala 00003452

Primerno, npr. za naslednje
vgradne izplakovalne kotličke:
Geberit UP 320
109.300.00.5
Schwab
182.0400
GROHE
38661.000

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00066401 = št. materiala z vgradnim izplakovalnim kotličkom
00066400 = št. materiala brez vgradnega izplakovalnega kotlička

votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
* Potreben
(glej tudi stran 7)
** Za brezstopenjsko nastavitev do 568 mm se obrnite na Knauf.
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W223Knauf
Knaufnosilno
nosilno
stojalo
bide
W223
stojalo
fürzaBidet
nosilno
/ WandundinEinbaumaße
nosilnostojalo
stojalo,
stenske
vgradne mere

Nosilno stojalo (za konzolni bide, kotne ventile in odtočni lok)

M 1 : 10 – mere v mm

W223-A12 Naris

Vertikalni prerez

*

širina nosilnega stojala 575
350

npr. W116
odrezek plošče

odrezek plošče

230

mavčni plošči (impregnirani)

UA-profil

nosilno stojalo

na sliki:
PE odtočni lok 50/50

318 do 538

glej
stran 6

648

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

brezstopenjsko nastavljivo

cevna
objemka
Ø 52 mm

UA-profil

192 do 262

180

stenski U-profil, neprekinjeno
sidrni čep M8

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00003566 = številka materiala

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

Dovod vode
stenske ploščice

Stenske in vgradne mere (za odtočne instalacije za bide in WC)

mere v mm

Odtočna instalacija za bide (minimalne mere)
Mera

A
B
Š

PE odtočni lok 50/50
navpično **
56
82
115

Odtočna instalacija za WC (min. mere)

Mera

A
B
Š

Mera

A
B
Š

shematski prikaz
vodoravno
80
110
160

bide

za nosilno stojalo za WC gl. str. 5 in 6

PE kombinirani lok za konzolni WC DN 80/DN 80/100
Odtok DN 80
Odtok DN 100
navpično **
navpično **
vodoravno
vodoravno
90
86
110
76
121
145
141
165
155
200
175
220
PE lok za konzolni WC 90/90
Odtok 90 (DN 80)
vodoravno
navpično **
100
76
145
121
200
155

PE lok za konzolni WC 110/90
Odtok 110 (DN 100)
vodoravno
navpično **
87
110
142
165
175
220

A
B
Š

** Pri navpičnem odtoku in teh stenskih in instalacijskih merah

je treba talne neprekinjene stenske U-profile okoli odtočne
cevi izrezati.
Če pri navpičnem odtoku ne izrežemo stenskih U-profilov,
je treba uporabiti mere za vodoravni odtok.
Ker so mere v teh tabelah odvisne od tujih izdelkov, za pravilnost
podatkov o merah ne moremo prevzeti odgovornosti.
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W222U Knauf nosilno
nosilno stojalo
stojalofür
za Urinal
pisoar
nosilno stojalo
Nachrüstsatz
für nosilno
nosilno
stojalo/ in
niz dodatnega
priborastojalo
za nosilno stojalo

Nosilno stojalo (za nadometne kotličke in odtočne loke ali vgradne sifone 300 CR)
W222U-A10 Naris

M 1 : 10 – mere v mm

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina nosilnega stojala 575

npr. W626
pritrdimo na
obstoječo steno
(glej stran 13)

stenski C-profil

stenski C-profil 100

vložek z vijakom 6 x 60
stenski U-profil, neprekinjeno

mavčni plošči (impregnirani)

1250

min. mera 140
cevna objemka
Ø 52 mm

maks. 1170 brezstopenjsko nastavljivo

maks. 465

brezstopenjsko
nastavljivo

maks. 1240 brezstopenjsko nastavljivo

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

minimalna mera 180

montažna plošča

navojni čep
M 10 x 120

na sliki:
PE odtočni lok 50/50
nosilno stojalo
stenski U-profil,
neprekinjeno
vložek z vijakom 6 x 60

Niz dodatnega pribora za nosilno stojalo (za vgradni izplakovalni kotliček)
W222U-A11 Naris

Dovod vode
za nadometni tlačni izplakovalnik
stenske ploščice (na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00066402 = številka materiala nosilnega stojala
00066403 = številka materiala dodatnega pribora

Primerno npr. za naslednja vgradna izplakovalnika:

Geberit
univerzalni niz
115.985.00.

**

88

Schell
niz COMPACT
01 120 00 99

votli del stene je odvisen od dimenzij
* Potreben
instalacije.
vgradno škatlo 115.801.00.1,
** Vključuje
podometno splakovalno cev 119.704.16.1 in
PE-dovodni niz 152.489.16.1.
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W235/W236
W235 / W236Knauf
Knauftraverza
traverzan
fürstensko
Wandbatterie
/ fürali
Einbausiphon
za
baterijo
za vgradni sifon

W235 Traverza za stensko baterijo – npr. za tuš, kopalno kad (za nadometne stenske baterije ali mešalne baterije)
W235-A10 Naris

M 1 : 10 – mere v mm

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina traverze 575
330

variabilno

stenski C-profil

variabilno

mavčni plošči (impregnirani)

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran
montažna plošča
nastavljivo

montažna plošča

360

153

npr. W112

stenski C-profil
traverza

Dovod vode
stenske ploščice (na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene

Horizontalni prerez

Napotki
stenski U-profil

npr. W626

stenski C-profil

= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

*

00003562 = številka materiala

traverza

vijak ST 4,2 x 13

votli del stene je odvisen od dimenzij
* Potreben
instalacije.

W236 Traverza za vgradni sifon – npr. za priključek pralnega stroja
W236-A10 Naris

Vertikalni prerez

*

osni razmak stojk 625 (raster)

širina traverze 575
variabilno

180

stenski C-profil

variabilno

mavčni plošči (impregnirani)

montažna plošča
nastavljivo

360

vijak
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran
montažna
plošča

npr. W626

traverza

stenski C-profil

podometni sifon
z vgradnim ohišjem

Horizontalni prerez

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
stenski U-profil

*

80

npr. W626

stenski C-profil

traverza

vijak ST 4,2 x 13

00003563 = številka materiala
Primerno za vgradni sifon Geberit
151.120.x1.1 (umivalnik)
152.23x.00.1 (pralni ali pomivalni stroj)
votli del stene je odvisen od dimenzij
* Potreben
instalacije.
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W233 Knauf Befestigungsschienen
kovinski trak za pritrditev cevi
fürrazlične
verschiedene
Anschlussinstallationen
za
instalacije
priključkov
Npr. navpični vodi

M 1 : 10 – mere v mm

W233-A10 Naris

Horizontalni prerez

osni razmak stojk/raster 625 (417)

00005367 = številka materiala za raster 625
00066149 = številka materiala za raster 417

širina traverze 575 (367)

stenski C-profil

*

stenski
U-profil

pritrdilna sredstva za vode oz.
cevi se zagotovijo med gradnjo

npr. W626

jeklena pritrdilna
letev

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

Npr. kotni ventil (npr. za priključek pralnega stroja)
W233-A11 Naris

Horizontalni prerez

osni razmak stojk 625 (raster)

00003552 = številka materiala

širina traverze 575
stenski C-profil

*

stenski
U-profil

npr. W626

montažna plošča

jeklena pritrdilna
letev

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

Npr. kotni ventil in odtočni lok ali vgradni sifon 300 CR (npr. za priključek pomivalnega korita)
W233-A12 Naris

Horizontalni prerez
00003551 = številka materiala

osni razmak stojk 625 (raster)

širina traverze 575

na sliki:
PE odtočni lok 50/50

stenski C-profil

*

stenski
U-profil

npr. W112

montažna plošča
cevna objemka
Ø 52 mm

jeklena pritrdilna
letev

vijaki
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran

Vertikalni prerezi

*

*

*

Dovod vode
stenske ploščice (na sliki)
sistemi cev v cevi
preboji skozi stene

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
10
10

Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi.
Copyright by Knauf
233DB1-5 (T3957)
Stand 08.08

W234 Knauf
/ W235traverze
Knauf Traversen

Universal-Traverse
/ Fix-Traverse
univerzalna
traverza,
fiksna traverza – za obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene
W234 Univerzalna traverza za obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene (npr. stenski sklopni sedež, oporna držala in oprijemala)
W234-A10 Naris

M 1 : 10 – mere v mm

Vertikalni prerez
npr. W116

48

osni razmak stojk/raster 625 (417)

odrezek plošče

lesena plošča 555 (347)
npr. oporni ročaj 1)
maks. previs 600 mm

300

vijak
ST 4,2 x 13
večslojna lesena plošča iz brezovega
vezanega lesa, 24 mm, BB/BB Interior,
vodoodporno lepljena v skladu z EN 636-3

stenski C-profil
npr. stenski sklopni sedež 1)
Knaufova univerzalna
traverza

Knaufova univerzalna traverza
555 (347)/300/24 mm

stenski C-profil
mavčni plošči
(impregnirani)

Horizontalni prerezi
npr. W626 pritrdimo na obstoječo steno (gl. stran. 13)

Napotki
Knaufova univerzalna traverza

razpored v vrsti

stenski C-profil

smer montaže

= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00003556 = številka materiala za raster 625 mm
00066144 = številka materiala za raster 417 mm
1) Pritrdilna sredstva so odvisna od proizvajalca sistema.

W235 Fiksna traverza za stensko baterijo – npr. za tuš, kopalno kad (za nadometne stenske baterije ali mešalne baterije)
W234-A11 Naris

Vertikalni prerez
Sistem cev v cevi

osni razmak stojk/raster 625 (417)
montažni element

sistem
cev v cevi
(slika 1)

Dovod vode

Preboj skozi steno

Fiksno traverzo vgradimo, kot je dobavljena. Fiksno traverzo obrnemo.

pritrdilni kotnik
vijak
ST 4,2 x 13
3 kosi na stran
stenski C-profil

preboj skozi
steno
(slika 2)

stenske ploščice
sistemi cev v cevi (slika1)
preboji skozi steno (slika 2)

Horizontalni prerez

Napotki
= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
00066145 = številka materiala za raster 625 mm
stenski C-profil
fiksna traverza

00066146 = številka materiala za raster 417 mm

Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi.
Copyright by Knauf
234DB5-3 (T3959)
Stand 08.08
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W228 Knauf Tragständer
nosilno stojalo
(UA-profil) – v višini prostora
- raumhoch
fürobtežbe
wandhängende
Warmwasserspeicher
za
do 1,5 kN/m
dolžine stene bis max. 150 l
W228 Knauf nosilno stojalo v višini prostora
W228-A10 Naris

stenski U-profil,
neprekinjeno

*

variabilno

vijak
M 8 x 20
2 kosa na stran

navojni čep
M 10 x 120
montažna plošča

variabilno variabilno

višina porstora

raster 625

natični kotnik
za vratne podboje
ZGORAJ

UA-profil
kot nosilno stojalo
v višini prostora

stik s stropom

vijak
ST 4,2 x 13
4 kosi na stran
cevna objemka Ø 52 mm
po potrebi

**

2 vložka z vijakom
na natični kotnik

stenski U-profil,
neprekinjeno

Vertikalno podaljšanje profilov
Profil

prekrivanje -p-

UA 50
UA 75
UA 100

≥ 50 cm
≥ 75 cm
≥ 100 cm

*

stik s tlemi

Napotki
Traverza za pritrditev bojlerja:
00066147 = številka materiala

= obseg dobave

UA-profili:
Št. materiala Knaufovih UA-profilov 50/75/100 x 40 x 2 je odvisna od izvedbe
in dolžine.
Natični kotnik za vratne podboje:
00003454 = številka materiala natičnega kotnika za UA 50
00003455 = številka materiala natičnega kotnika za UA 75

dodatni stenski
U-profil

00003456 = številka materiala natičnega kotnika za UA 100
1 niz sestavljajo:

2 ZGORNJA natična kotnika,
2 SPODNJA natična kotnika in 10 vijakov

UA-profile in natične kotnike za vratne podboje je treba dodatno naročiti.
Dolžina UA-profilov: višina prostora – 45 mm

p

p

UA-profil 2

natični kotnik
za vratne podboje
SPODAJ

Dopustne konzolne obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene (po. ÖNORM B 3415)
UA-profil 1

Stike profilov zamaknemo po višini.
Nasvet za montažo:
Kjer se profila prekrivata, ju spojimo s kovico ali vijaki.

12
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Debelina obloge ≥ 25 mm (2 x 12,5 mm)
Maks. dopustna višina stene glede na posamezni Knaufov sistem.

stični kotnik za UA-profile
* Alternativa: Knaufov
(št. materiala gl. stran 6)
Ø 52 mm za odtočno cev DN 40, št. materiala 76300,
** Objemko
po potrebi dodatno naročite.

Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi.
Copyright by Knauf
228DB1-5 (T3961)
Stand 08.08

W21 Knauf Vorwandinstallation
predstenska instalacija
Details
Detajli

Stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo

M 1:5

Stenska obloga s kovinsko PK s predstensko instalacijo

Stiki
Stik s steno v vlažnih prostorih

Pri nosilnih stojalih za umivalnik, pisoar, bide oz. WC in pri traverzah
stenske UA- oz. C-profile povežemo s stenskimi U- ali C-profili, ki so
pritrjeni na obstoječo steno, s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčnih plošč.

Stenska obloga s kovinsko PK, polovična višina, npr. za nosilno stojalo za WC

brez merila

tesnilna masa
lepilo Knauf 25plus
robno tesnilo
tesnilni trak Knauf
polnilo iz pene
zapora za fuge
Knaufov sanitarni silikon
tesnilna masa
tekoči estrih Knauf

Preboj cevi
tesnilna masa
tesnilna manšeta
Knaufov sanitarni silikon

vložek z vijakom
stropni U-profil 28 x 27

stenski U-profil
UA-profil

*

preboj skozi steno
(zatično vijačenje)
tesnilna masa
npr. Knauf Acryl
lepilo Knauf 25plus

mavčni plošči
(impregnirani)

St. obloga s kovinsko PK, polovična višina npr. za nosilno stojalo za umivalnik

Pritrditev kopalne kadi

npr. W112
vijak TN 3,5 x 45
privijemo v stenski C-profil
pregradne stene

lepilo Knauf 25plus
polnilo iz pene
(okrogli profil)
Knaufov sanitarni silikon

stenski U-profil

*

mavčni plošči
(impregnirani)

Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo
izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi oz. v skladu s tehničnim listom
K435 Knauf tesnilna masa in tesnilni trak, glej tudi Navodila št. 5 Kopalnice in
vlažni prostori pri leseni gradnji in suhomontažni gradnji združenja IGG.
Copyright by Knauf

V-INST-5 (T3963)

Stand 08.08

Knaufov sanitarni silikon
vložek za votle prostore
kovinski kotnik, pribor
proizvajalca kopalne kadi
tesnilna masa

Napotki

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
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W21 Knauf sanitarne podkonstrukcije
Popisni teksti

Poz.
......

......

......

......

......

......

......

......

14

Opis

Količina

Cena

Znesek

Nosilno stojalo v votlem delu stene,
Iz jeklenih profilov, pocinkano,
za umivalnik, nastavljivo po višini in širini,
z držalom za odtočno cev,
pribor za stoječo baterijo/stensko baterijo*,
vključno s priborom.
Obtežba do največ 150 kg
Izdelek: Knauf nosilno stojalo za umivalnik W221

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene,
iz jeklenih profilov, pocinkano,
za umivalnik, izvedba brez pregrad,
nastavljivo po višini in širini,
z držalom za vgradni sifon,
oprema za stoječo baterijo,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf nosilno stojalo za umivalnik W221

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene,
iz jeklenih profilov, pocinkano,
za pisoar, nastavljivo po višini in širini,
z držalom za odtočno cev,
pribor za podometni/nadometni tlačni izplakovalnik *,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf nosilno stojalo za pisoar W222U

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano,
za viseč WC,
nastavljivo po višini 318–568 mm (višina navojnega čepa),
vključno z vgradnim izplakovalnim kotličkom GEBERIT s PE odtočno cevjo in kompletom za priključek,
vključno s priborom za vgradni izplakovalni kotliček *,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf nosilno stojalo za WC W223
.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano,
za viseč bide, nastavljivo po višini,
z držalom za odtočno cev in stoječo baterijo,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf nosilno stojalo za bide W223

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano,
za viseč WC, prilagojeno invalidom, z integriranimi
večslojnimi vezanimi ploščami za pritrditev opornih ročajev, nastavljivo po višini,
vključno z vgradnim izplakovalnim kotličkom GEBERIT s PE odtočno cevjo in kompletom za priključek,
vključno s priborom za vgradni izplakovalni kotliček *,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf kombinirano nosilno stojalo za WC W224
.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Nosilno stojalo v votlem delu stene,
v višini prostora, višina stene v m …………,
iz UA-profilov iz jeklene pločevine 50/75/100*, pocinkano,
vključno s traverzo za pritrditev visečega bojlerja (do maks. 150 l).
Izdelek: Knauf nosilno stojalo – v višini prostora W228

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

..........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Jeklena pritrdilna letev v votlem delu stene,
iz jeklenih profilov, pocinkana,
za navpične vode/priključek za pralni stroj/priključek za pomivalno korito*,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf jeklena pritrdilna letev W233

* Neustrezno prečrtajte!	

Vsota ............... EUR

W21 Knauf sanitarne podkonstrukcije
Popisni teksti

Poz.
......

......

......

......

......

......

......

......

......

Opis

Količina

Cena

Znesek

Traverza v votlem delu stene,
iz večslojne vezane plošče s stranskimi profili
za obtežbe, ki jih pritrdimo na steno, do 1,5 kN/m dolžine stene,
za raster 625 mm/417 mm,*
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf univerzalna traverza W234

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Traverza v votlem delu prostora, pocinkana, vključno z elementom za montažo,
fiksno montirana, za nadometno stensko baterijo ali baterijo za tuš,
za raster 625 mm/417 mm,*
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf fiksna traverza W235

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Traverza v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkana,
za nadometno stensko baterijo ali baterijo za tuš, nastavljiva po višini in širini,
vključno s priborom.
Izdelek: Knauf traverza za stensko baterijo W235

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Traverza v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkana,
za podometno pritrditev odtoka pralnih/pomivalnih strojev *,
nastavljiva po višini in širini, vključno s priborom.
Izdelek: Knauf traverza za vgradni sifon W236

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Pritrditev hrbtno kot dodatek za nosilna stojala/traverze*, obojestransko,
s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčnih plošč,
povezano s stenskimi U-/C-profili *, pritrjenimi na obstoječi steni.

.........

kos

.......... EUR

.......... EUR

Notranja stenska obloga, višina v m 1,25/1,50/ .................*,
za predstensko instalacijo,
podlaga za pritrditev: armiran beton/zid ………../les/pregradna stena *,
izvedba z odmikom od obstoječe stene v mm ……….,
vključno z oblogo z zgornje strani.
Obloga: 2 x 12,5 mm GBK/GBKI impregnirano *
Izdelek: Knauf instalacijska stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W626

..........

m²

.......... EUR

.......... EUR

Notranja stenska obloga, višina v m 1,25/1,50/ .................*,
za predstensko instalacijo,
podlaga za pritrditev armiran beton/zid ………../les/pregradna stena *,
izvedba z odmikom od obstoječe stene v mm ……….,
vključno z oblogo z zgornje strani.
Obloga: 1 x 25 mm masivne mavčne plošče GKF/GKFI impregnirane *
Izdelek: Knauf instalacijska stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W653

..........

m²

.......... EUR

.......... EUR

Prostostoječa stenska obloga s podkonstrukcijo
iz pocinkanih stenskih C-profilov 50/75/100 *,
enostranska obloga z 2 x 12,5 mm GBK/GBKI impregnirano *,
izolacijski sloj iz mineralne volne, debelina v mm ……..
Sistem: Knauf stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W626

..........

m²

.......... EUR

.......... EUR

Prostostoječa stenska obloga s podkonstrukcijo
iz pocinkanih jeklenih stenskih C-profilov 75/100 *,
enostranska obloga z 1 x 25 mm masivnimi mavčnimi ploščami GKF/GKFI impregnirano *,
izolacijski sloj iz mineralne volne, debelina v mm ……...
Sistem: Knauf stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W653

..........

m²

.......... EUR

.......... EUR

* Neustrezno prečrtajte!	

Vsota ............... EUR
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W21 Knauf sanitarne podkonstrukcije
Konstrukcija in montaža

Sanitarne podkonstrukcije
W221 Knauf nosilno stojalo za umivalnik
Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev
umivalnikov, izlivov ali korit za izplakovanje ust.
Za dvostransko pritrditev v instalacijskih stenah
(W116/W356) uporabite dve nosilni stojali. Nosilna
stojala so vnaprej opremljena s specifičnim priborom za pozamezno uporabo. Traverza in kovinski
trak za pritrditev cevi sta brezstopenjsko nastavljiva. Navojni čepi M10 za pritrditev sanitarnih predmetov so brezstopenjsko nastavljivi po višini.

la omogoča montažo visečih WC-jev z vgradnim izplakovalnim kotličkom in z vključenimi dvostransko
nameščenimi večslojnimi lesenimi ploščami
montažo dveh opornih ročajev v skladu z zahtevami za prijazno bivanje za invalide oz. bivanje brez
ovir. Pritrditev na masivna tla s sidrnimi čepi M8.
Stranska pritrditev na UA-profile z vijaki ST 4,2
x 13. Zaradi vgradne širine 850 mm je potreben
menjalnik. Ustrezna aktivirna tipka za izplakovalni
kotliček se zagotovi posebej.

W222U Knauf nosilno stojalo za pisoar
Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev
pisoarjev. Za dvostransko pritrditev v instalacijskih
stenah (W116/W356) uporabite dve nosilni stojali. Osnovno ogrodje omogoča montažo pisoarjev z
nadometnimi tlačnimi izplakovalniki in odtočno cevjo ali vgradnim sifonom. Montaža vgradnih tlačnih
izplakovalnikov z nizom dodatnega pribora. Navojni čepi M10 za pritrditev sanitarnih objektov so
brezstopenjsko nastavljivi po višini.

W234 Univerzalna traverza
Univerzalno traverzo iz ene večslojne lesene
plošče in pocinkanih profilov iz jeklene pločevine s
strani pritrdimo na stenske C-profile s šestimi vijaki ST 4,2 x 13 mm.

W223 Knauf nosilno stojalo za WC/bide
Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev
visečega WC-ja/bideja. Montažo izvedemo na talno ploščo z vstavitvijo podnožja nosilnih stojal v
neprekinjen stenski U-profil. Pritrditev s sidrnim
čepom M8. Stranska pritrditev na UA-profile z vijaki ST 4,2 x 13. Tovarniško montirana nosilna stojala omogočajo pritrditev visečega WC-ja z vgradnim
izplakovalnim kotličkom ali bideja. Pritrditvena traverza je brezstopenjsko nastavljiva po višini. Ustrezno aktivirno ploščico za izplakovalni kotliček
mora zagotoviti izvajalec.

W235 (fiksna) traverza za stensko baterijo
Dva pocinkana jeklena trakova z montažnim elementom za pritrditev nadometnih armatur za kadi
ali tuše, nastavljiva po višini in širini, ali fiksna traverza z montažnim elementom in pritrdilnim kotnikom, ni nastavljiva. Montažni elementi imajo izvrtine za različne dovode vode (stenske plošče, sistemi »cev v cevi«, preboji skozi stene). Stransko
pritrditev na stenske C-profile izvedemo z vijaki ST
4,2 x 13 mm.

W224 Knauf kombinirano nosilno stojalo za WC
Kombinacija nosilnega stojala iz pocinkanega jek-

Univerzalna traverza je primerna za montažo
dveh konzolnih obtežb do 1,5 kN/m dolžine stene,
npr. za cevovode, oporna držala, oprijemala,
stenske sklopne sedeže (upoštevajte maksimalne
previse v skladu s podatki na strani 11).

pritrditev na stenske C-profile izvedemo z vijaki ST
4,2 x 13 mm. Montažna plošča je nastavljiva po
višini in širini.
W233 Kovinski trak za pritrditev cevovodov
Pocinkan jekleni trak za pritrditev cevovodov v
različnih instalacijah priključkov. Montažne plošče
za preboje skozi stene, stenske plošče in sisteme
»cev v cevi«. Cevne objemke premera 52 mm (npr.
priključek za pomivalno korito) so na kovinskem
traku za pritrditev cevi horizontalno nastavljive.
Stransko pritrditev na stenske C-profile izvedemo
s po 4 vijaki ST 4,2 x 13 mm na vsaki strani.
W228 Nosilno stojalo v višini prostora
Nosilno stojalo v višini prostora iz pocinkanih UAprofilov, debeline 2 mm, za obtežbe, ki visijo na
steni, do 1,5 kN/m širine zidu, npr. za viseče bojlerje, na talno ploščo in strop pritrjeno z natičnimi
kotniki za vratne podboje ali povezovalnimi kotniki
za UA-profile. Zgornji natični kotniki za vratne podboje imajo odprtine za prehod vodov, kot so sistemi »cev v cevi« ali električni kabli. Bojler na traverzo pritrdimo z navojnimi palicami, podložko in jekleno matico M 10.
Napotek:
Za nadaljnje izvedbe se posvetujte s Knaufovo
tehnično službo!

W236 Knauf traverza za vgradni sifon
Okvir iz pocinkanih jeklenih profilov z montažno
ploščo za pritrditev podometnega odtočnega
priključka za pralne oz. pomivalne stroje. Stransko

Stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo W626/W653 s predstensko instalacijo
Podkonstrukcija
Na hrbtno stran robnih stenskih profilov nanesemo
tesnilni kit (v 2 vrstah) ali pritrdimo tesnilni trak in jih
z ustreznimi vložki pritrdimo na sosednje gradbene
dele. Razmak med točkami pritrditve znaša 1 m, na
steni morajo biti najmanj 3 točke pritrditve. Masivni sosednji gradbeni deli: zidni vložek z vijakom/nemasivni gradbeni deli: vložki, primerni za posamezni gradbeni material.
Vzdolžno naravnane stenske UA oz. C-profile vstavimo v stenske U-profile v medosni razdalji 62,5
cm in jih poravnamo. Pri nosilnih stojalih in traverzah stenske UA- oz. C-profile povežemo z U- ali C-

Tel.: 01 568 22 79
Fax: 01 568 31 69
www.knauf.si
info@knauf.si
W21/dtsch./A/07.12/SLO/SLO

-profili, pritrjenimi na obstoječo steno s pribl. 30 cm
visokimi odrezki mavčnih plošč.

bi impregnirano) brez fugirnega traku ali s fugirno

Obloga
Knaufove plošče vgradimo tako, da so od masivnega poda dvignjene pribl. 1 cm. Razmak med vijaki za W626: 25 cm za drugi sloj obloge in 75 cm
za prvi sloj obloge, za W653: 20 cm. Čelne stike
zamaknemo za najmanj 400 mm. Pri pritrditvi drugega sloja razporedimo stike vzdolžnih robov zamaknjeno.

kom (le pri W626). Zafugiramo tudi glave vijakov.

Tehnika fugiranja
Ročno fugiranje s fugirno maso Uniflott (po potre-

tem asfaltu mavčne plošče zafugiramo šele po po-

maso Fugenfüller leicht in Knaufovim fugirnim traPri dvoslojni oblogi zafugiramo fuge prvega sloja.
Rezane robove zafugiramo s fugirnim trakom. Fugiramo lahko šele, ko niso več predvidene večje
spremembe dolžin plošč, npr. zaradi sprememb
temperature in vlažnosti. Pri fugiranju temperatura prostora ne sme biti nižja od +10 °C. Tudi pri lilaganju estriha.

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115, 1000 Ljubljana
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirične
vrednosti, ki se jih v primeru odstopajočih okoliščin ne da brez nadaljnjega prenesti. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatis in fotomehanično razmnoževanje, tudi delno, je dovoljeno le ob
izrecnem pisnem soglasju podjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska 115, 1000 Ljubljana

Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča.

