
 
 
 
         
        
  

 
RODAN
Rozšírenie sortimentu pre príslušenstvo v sanitárnych  
priestoroch



 
OBRÁZOK TYP / VYHOTOVENIE ČÍSLO VÝROBKU           CENY SÚ V EURO / BEZ DPH

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu

Zápustný dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo 
matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, určený pre tekuté mydlá a 
krémy, nádržka na mydlo s objemom 0,8 litra, s plastovou páčkou, vrátane 
nerezových skrutiek a hmoždiniek.  

116x321x143 mm

RODX618                             7612210067310             125,–

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčných prostriedkov  
s pripevnením na stenu

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčných prostriedkov s 
pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo matná povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, vložková zámka so štandard-
ným kľúčom Franke, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, 
ukazovateľ stavu batérie pomocou LED diódy, napájanie 6 ks 1,5 V (= 9 V) 
alkalických AA batérií, určený pre tekuté mydlá, krémy, antiseptické mydlá a 
dezinfekčné prostriedky, nádržka s objemom 0,8 litra, dávkovanie je v 
závislosti od mydla medzi 0,6 ml a 1,1 ml, vrátane nerezových skrutiek a 
hmoždiniek.

120x295x107 mm

RODX625                             7612210067341           139,–

Elektronický teplovzdušný sušič rúk pre montáž na stenu

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk pre montáž na stenu, vyrobený z antikorovej 
ocele, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, 
infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v 
rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka sa nedodávajú k výrobkom.

Pripájacie napätie: 230 V, 50 Hz 
Celkový výkon: 2200 W 
Ohrev: 2100 W 
Motor: 100 W motor s 2850 ot./min 
Objem. množstvo vzduchu: 274 m³/h 
Rýchlosť vzduchu: 15,5 m/s

314x215x163 mm

RODX310                             7612210067358           254,–

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny, antikorová oceľ, saténovo 
matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, určený pre tekuté mydlá a 
krémy, nádržka na mydlo s objemom 0,8 litra, s plastovou páčkou, vrátane 
nerezových skrutiek a hmoždiniek. 

154x463x143 mm

RODX618E                             7612210067327          159,–
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Dávkovač mydla s pripevnením na stenu

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo matná 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť s tlačidlom 
pre ovládanie z prednej strany, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom   
1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

200x140x85 mm

RODX619                           7612210067198             91,–

OBRÁZOK TYP / VYHOTOVENIE ČÍSLO VÝROBKU           CENY SÚ V EURO / BEZ DPH

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténovo matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná 
časť, kontrolné priezory po stranách, vložková zámka so štandardným 
kľúčom Franke, kapacita 500 - 800 ks papiera v závislosti od skladania, 
vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

275x355x112 mm

RODX600                                       7612210067075            68,–

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť s tlačidlom 
pre ovládanie z prednej strany, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom   
1 liter, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

241x243x86 mm

RODX619E                            7612210067204          155,–

Zápustný dávkovač papierových utierok

Zápustný dávkovač papierových utierok s inštaláciou do steny, antikorová 
oceľ, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá 
predná časť, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kapacita 500 
- 800 ks papiera v závislosti od výrobku a skladania, vrátane nerezových 
skrutiek a hmoždiniek.

324x513x112 mm

RODX600E                            7612210067099            114,–

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na 
stenu 

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, 
vyrobený z antikorovej ocele, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 0,8 mm, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, vrúbkovaná hrana pre ľahšie 
odtrhnutie papiera, napájanie 4 ks 1,5 V alkalických AA batérií, pre rolky s 
maximálnou šírkou 205 mm a priemerom 220 mm, nastaviteľná dĺžka papiera 
na 200, 250 a 300 mm, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

290x390x224 mm  
  
RODX630                                      7612210067372                              290,–
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Dávkovač papierových utierok pre ukrytú montáž

Dávkovač papierových utierok pre ukrytú montáž medzi stenu a zrkadlo, 
vyrobený z antikorovej ocele, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 0,8 mm, s kapacitou pre 600 skladaných papierových utierok C 
alebo 800 viacnásobne skladaných papierových utierok, dopĺňanie zo 
spodnej strany, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

342x464x113 mm

RODX600ME                                 7612210067297                                199,–

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom  
a s pripevnením na stenu

Držiak na dva kotúče toaletného papiera, so stredovým kolíkom a s 
pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo matná povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, uzavretý kryt s hranatou prednou časťou, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, na dva kotúče s max. priemerom 120 
mm, rezervný kotúč sa automaticky uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, 
rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

144x301x138 mm

RODX672                            7612210067228          76,–

Zápustný odpadkový kôš

Zápustný odpadkový kôš s inštaláciou do steny antikorová oceľ, saténovo 
matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, olemované horné hrany, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem koša približne 23 
litrov, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

408x690x169 mm

RODX605E                                     7612210067174                                219,–

OBRÁZOK TYP / VYHOTOVENIE ČÍSLO VÝROBKU           CENY SÚ V EURO / BEZ DPH

Odpadkový kôš na dámske vložky a malé odpadky

Odpadkový kôš na dámske vložky a malé odpadky s pripevnením na stenu, 
vyrobený z antikorovej ocele, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, objem koša približne 3,7 litra, 
integrovaná vyberateľná plastová nádoba, vrátane nerezových skrutiek a 
hmoždiniek.

200x295x165 mm

RODX611                                       7612210067334           79,–

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo matná 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, objem koša cca. 23 litrov, 
montáž voliteľne buď s montážnou lištou alebo priamo na stenu, vrátane 
nerezových skrutiek a hmoždiniek.

355x460x168 mm

RODX605                                       7612210067167            110,–
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Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténovo 
matná povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, 
kryt z prednej strany uzatvorený, laserom vyrezaný otvor pre zavesenie kefy, 
kefa z bieleho nylonu s čističom splachovacieho venca, otvor pre vyberanie 
kefy z ľavej alebo pravej strany v závislosti od montáže, vyberateľný 
odkvapkávací podnos, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

110x230x111 mm

RODX687                             7612210068621             49,–

Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok  
s odpadkovým košom

Kombinácia zápustného dávkovača papierových utierok a odpadkového koša 
s inštaláciou do steny, antikorová oceľ, saténovo matná povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, obe časti s vložkovou zámkou 
so štandardným kľúčom Franke, kapacita dávkovača papierových utierok 
500 - 800 ks papiera v závislosti od výrobku a skladania, objem koša 
približne 23 litrov, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

408x1145x169 mm

RODX602E                                     7612210067143                              378,–

Zápustný držiak na dva kotúče toaletného papiera  
so stredovým kolíkom

Zápustný držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a s 
inštaláciou do steny, antikorová oceľ, saténovo matná povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, uzavretý kryt s hranatou prednou časťou, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, pre dva kotúče s priemerom max. 
120 mm, rezervný kotúč sa automatický uvoľní po spotrebovaní prvého 
kotúča, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane nerezových skrutiek a 
hmoždiniek.

184x341x138 mm

RODX672E                                     7612210067235                               106,–

Spotrebný materiál 

Tekuté mydlo 1 liter  
vhodné pre: RODX618, RODX618E, RODX619, RODX619E 
SO1L                           7612210003196

Tekuté mydlo 10 litrov, v kanistri 
vhodné pre: RODX618, RODX618E, RODX619, RODX619E 
SO10L                           7612210003202

Skladané papierové utierky 168 kusov / balík  
vhodné pre: RODX600, RODX600E, RODX600ME,  
RODX602, RODX602E 
FH68                           7612210000393

OBRÁZOK TYP / VYHOTOVENIE ČÍSLO VÝROBKU           CENY SÚ V EURO / BEZ DPH

Kombinovaný dávkovač papierových utierok s odpadkovým košom  
s pripevnením na stenu

Kombinácia dávkovača papierových utierok a odpadkového koša s pripevne-
ním na stenu, antikorová oceľ, saténovo matná povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 0,8 mm, hranatá predná časť, obe časti s vložkovou zámkou so 
štandardným kľúčom Franke, dávkovač papierových utierok s kapacitou 500 
- 800 ks v závislosti výrobku a skladania, odpadkový kôš s objemom cca. 23 
litrov, vrátane nerezových skrutiek a hmoždiniek.

411x1148x171 mm

RODX602                               7612210067136           487,–
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Výhradný predajca v SR :
AQUA-SENZOR s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice

Tel. : +421 55 6740 356, 6740 156
Fax : +421 55 6740 229
E-mail : aqua-senzor@aqua-senzor.sk
Web : www.aqua-senzor.sk
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