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CELOVITE SANITARNE REŠITVE

Podjetje Fluidmaster je svetovni dobavitelj celovitih sanitarnih rešitev, ki svoje izdelke 
prodaja pod blagovnimi znamkami Fluidmaster®, SCHWAB®, WISA® in LIV®.

Izjemen uspeh podjetja Fluidmaster temelji na našem vztrajnem osredotočanju 
na zadovoljstvo potrošnikov in inovacije na vseh področjih našega delovanja.

Prepričani smo, da je ta osredotočen in strateški pristop k globalni rasti 
najboljši način za razširitev naše prisotnosti na trgu ter za podporo 

našim proizvodnim, distribucijskim in poslovnim partnerjem po vsem svetu.

Z izvajanjem sinergij in z močnim ozadjem vseh podjetij družbe Fluidmaster Corporation
danes ponujamo celoten spekter visokokakovostnih vgradnih in nadometnih splakovalnikov,
pametne sanitarne rešitve, aktivirne tipke in brezkontaktne sisteme splakovanja, ogrodja za
pisoarje, umivalnike in bideje, kanalete za tuš, izlivne ventile in sifone, sanitarno keramiko,

WC deske, polnilne in odtočne ventile, priključne elemente ter številne rezervne dele in
pribor za različne izdelke.

Vabimo Vas, da odkrijete svet inovativnih rešitev.

Sedež podjetja / FMSJC
San Juan Capistrano, CA
ZDA

FMDE
Nemčija

FMIT
Italija

FMSI
Slovenija

FMWT
Mehika

FMTR
Turčija

FMAE
Dubai

FMIN
Indija

FMC
Kitajska

FMAU
Avstralija

FMNL
Nizozemska

FMUK
Združeno Kraljestvo

Sedež podjetja Proizvodnja Glavna distribucijasedež podjetja proizvodnja glavna distribucija



MAJHNA PRILAGODITEV, 
VELIKA SPREMEMBA

ČIŠČENJE
PREPROSTO 

LET
10

LET
2520 cm

Prebivalstvo se vse hitreje stara in želi dalj časa bivati doma. K izpolnitvi te želje lahko 

pripomorejo že majhne, a življenjsko pomembne prilagoditve v bivanjskem okolju. 

Predstenski sistem VarioTronic je oblikovan tako, da spodbuja samostojno uporabo toaletnih 

prostorov. S tem pomaga preprečiti pojav inkontinence in z izbiro ustreznega ergonomskega 

položaja straniščne školjke tudi spodbuditi ustrezno gibanje črevesja.



VARIOTRONIC

ZASNOVAN POSEBEJ ZA:

• bolnišnice in druge zdravstvene ustanove,
• stanovanjske hiše z neodvisnimi in udobnimi 
    stranišči,
• apartmaje za starejše ljudi,
• domove za ostarele, 
• rehabilitacijske centre.

črna barva

bela barva

• Sistem je estetsko oblikovan.
• Stenski del in stranici so izdelani iz visokokakovostnega nerjavnega jekla.
• Na voljo so izvedbe z mehansko, pnevmatsko ali elektronsko aktivirno tipko.
• Majhna širina predstenskega sistema (42 cm) omogoča zelo preprosto manevriranje 

  z invalidskim vozičkom.
• Stranska podporna nosilca poleg okvirja sta v celoti zložljiva in se premikata skupaj 

  z elementom ter ju je mogoče preprosto namestiti in odstraniti.
• Sistem prenese statično obremenitev vse do 400 kg.
• Mogoče je dvigovanje oseb s težo do 180 kg.
• Nameščanje predstenskega sistema je zelo preprosto.
• Servisiranje je mogoče s strani.
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OPTIMALNA DOSTOPNOST, SVOBODA GIBANJA IN IZBIRA



PO VIŠINI NASTAVLJIV SPLAKOVALNIK

OPIS IZDELKA

VarioTronic je predstenski sistem, ki je električno 
nastavljiv po višini. S pomočjo daljinskega 
upravljalnika je mogoče višino straniščne 
školjke preprosto nastaviti po višini v razponu 20 
cm (-2 cm/+18 cm). Najmanjša višina stenske 
straniščne školjke znaša 38 cm, največja pa 58 
cm. Tako stranici sistema kot montažni sklop 
so izdelani iz nerjavnega jekla. Sprednji del 
elementa je na voljo v izvedbi iz visokotlačnega 
laminata (v beli barvi) ali varnostnega stekla (v 
beli ali črni barvi). Poleg tega je mogoče dodati 
ujemajoče se zložljive oporne nosilce (v beli ali 
črni barvi).

Prikaz dostopa 
z invalidskim vozičkom

OPTIMALNA DOSTOPNOST, SVOBODA GIBANJA IN IZBIRA

Da bi pomagali ljudem s posebnimi gibalnimi 
potrebami in jim zagotovili ustrezno udobje 
uporabe, smo za VarioTronic izbrali zasnovo, 
pri kateri največja širina elementa ne presega 
42 cm. Tako je premik iz invalidskega vozička 
na straniščno školjko enostavnejši.

Položaj sedenja in dviga je izjemno udoben (18 
cm višji od standardnih stranišč) in prilagodljiv 
posebnim zahtevam uporabnika. 



VARIOTRONIC

Za delovanje sistema VarioTronic lahko izberete mehanske, pnevmatske ali elektronske aktivirne 
tipke. Aktivirne tipke so estetsko oblikovane in zasnovane tako, da so prijazne za uporabo 
in enostavne za montažo. Izdelane so iz materialov najvišje kakovosti z zagotovljeno dolgo 
življenjsko dobo.

Aktivirne tipke NEA so okras vsaki kopalnici in toaletnim prostorom. Udobno in higiensko 
izplakovanje je mogoče s pomočjo sodobne elektronike; že ko se približate straniščni školjki, 
se aktivirna tipka vklopi, prižgeta se dve kontrolni lučki. Samodejno izplakovanje se sproži po 
preprostem zamahu roke pred tipko, za preprosto spreminjanje nastavitev aktivirne tipke pa vam 
je na voljo posebna aplikacija za mobilni telefon ali tablico. Samodejno izplakovanje je mogoče 
preprosto vklopiti ali izklopiti ter tako še dodatno izboljšati udobje. 

AKTIVIRNE TIPKE

AKTIVIRNE TIPKE NEA

NEA OPAL DUO ONYX DUO ARTE DUO ITEA



VarioTronic je sistem, namenjen predstenski postavitvi. Pred namestitvijo sistema je potrebno urediti 
dotok vode in kanalizacijo, namestiti električni priključek ter popolnoma dokončati steno in tla. 

Sistem VarioTronic je dobavljiv v več ločenih delih. 

Najprej opravimo postavitev osnovnega elementa, ki ga sestavljajo okvir, splakovalnik in 
elektromotor. Namestimo ga na že dokončano steno in ga priključimo. Sledi naslednja faza – 
montaža  sprednje, zgornje in stranskih plošč ter podpornih ročajev.

Osnovni element s sprednjo ploščo in stranicama iz nerjavnega jekla je pred odpremo dodatno 
zaščiten, da je možnost poškodb pred vgradnjo kar najmanjša.

VARIOTRONIC

VGRADNJA

min. potreben prostor



Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2 
SI-6230 Postojna

T (05) 728 37 00
F (05) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com
www.liv.si

A Fluidmaster Family Brand

6
71

8
14

 1
0

2
2


