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Factory          Roca Bulgaria AD 
Address         48, Madarski konnik Str. 
                      9930 Kaspichan 
Telephone     +359 5327 6600                                  
Fax                +359 5327 6658   
Customer phone line:  070011207 

                                                           
 

          Декларация за съответствие 
 
 

Ние, “Рока България” АД, 
Със седалище и адрес на управление: 

гр.Каспичан 9930, ул. “Мадарски конник” № 48 
декларираме на собствена отговорност, че продуктът : 

 
месингови вентили и едноръкохваткови смесителни батерии 

 
предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово 
водоснабдяване за топла и студена вода, с номинален размер ½ “, с номинално налягане PN 
10 bar, допустима температура до 90° C и в асортимент съгласно приложение №1, за които 
се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните 
стандарти: 
 

БДС EN 817:2008. 
 

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието   на строителните продукти. 

 
Съответните продукти са  
 
 

пуснати на пазара от  
“Рока България” АД – гр. Каспичан 

Булстат 837066162 
 
и 
 

произведени във фирма 
“ROCA SANITARIO” S.A. 

Rambla Lluch 2 E-08850 Gava, Barcelona, Spain 
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Декларацията се издава въз основа на: 

 

 

Сертификат за съответствие 
на строителен продукт 
№ 14 – НСИСОССП – 1005 

 
 

 
Издаден от: БУЛГАРКОНТРОЛА АД. – ул. Парчевич № 42 1080 София, България, 

на: 03.02.2012 г. в гр. София., последно подновен на 25.02.2013 година 
 
 
 

 
 
 
 
От името на РОКА БЪЛГАРИЯ АД: 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Каспичан Христина Георгиева 
2014 г Мениджър Управление на качеството 

и екология 
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Анекс 1    

Едноръкохваткови смесителни батерии 

Серия Име на продукта Арт. номер 
EVOL      
  Външен смесител за вана-душ    
  с душ телефон, интегриран супорт и     
  шлаух 1,70 m   
  Хром   5A0149C00 
  Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител   
  и гъвкави захранващи връзки    
  Хром   5A3049C00 
  Смесител за умивалник с висок чучур   
  с автоматичен изпразнител   
  и гъвкави захранващи връзки    
  Хром   5A3449C00 
      
  Вграден смесител за умивалник   
   Хром   5A4749C00 

TOUCH                       
  Външен смесител за вана-душ    

  
 С автоматичен превключвател със задържане, душ телефон, 
шлаух 1,70 m, висок подвижен държач  и долен държач   

   Хром   5A0147C00 
  Смесител за умивалник     

  
с аератор, автоматичен изпразнител  и гъвкави захранващи 
връзки   

   Хром   5A3047C00 
  Вграден смесител за умивалник     
  с аератор   
   Хром   5A3547C00 
   Смесител с висок чучур за умивалник     

  
с аератор, автоматичен изпразнител  и гъвкави захранващи 
връзки   

   Хром   5A3447C00 
  Смесител за биде     

  
с регулатор на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Хром   5A6047C00 
KENDO     
  Външен смесител за вана-душ   
  с автоматичен превключвател, душ телефон,     
   шлаух 1,75 m и подвижен държач   
   Гланц   5A0158A00 
   Мат   5A0158E00 
  Външен смесител за душ   

   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен държач   
   Гланц   5A2058A00 
   Мат   5A2058E00 
  Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител   
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   и гъвкави захранващи връзки   
   Гланц   5A3058A00 
   Мат   5A3058E00 
   Смесител за умивалник с висок чучур     
  с аератор, автоматичен изпразнител   
   и гъвкави захранващи връзки   
   Гланц   5A3458A00 
   Мат   5A3458E00 
  Смесител за биде    

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Гланц   5A6058A00 
   Мат   5A6058E00 
SILVER CROWN Външен смесител за вана-душ    
  с автоматичен превключвател, душ телефон,     
   шлаух 1,60 m и подвижен държач 5A0142CT0 
   Хром   5A0142C00 
  Външен смесител за душ    
  с душ телефон, шлаух 1,60 m   5A2042CT0 
   и подвижен държач   5A2042C00 
   Хром   
  Смесител за вана или душ, вграден 5A2242C00 
    5A2242CT0 
  Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител   
   и гъвкави захранващи връзки  5A3042CT0 
   Хром   5A3042C00 
  Смесител за биде     

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки 5A6042CT0 

   Хром   5A6042C00 
SILVER SHADOW Външен смесител за вана-душ    

   с автоматичен превключвател, душ телефон,   5A0140CT0 
   шлаух 1,60 m и подвижен държач 5A0140C00 
   Хром     
  Вграден смесител за вана или душ 5A2240C00 
    5A2240CT0 
   Външен смесител за душ    
   с душ телефон, шлаух 1,60 m     
   и подвижен държач 5A2040CT0 
   Хром   5A2040C00 
   Смесител за умивалник     
   с аератор, автоматичен изпразнител     
   и гъвкави захранващи връзки    5A3040CT0 
   Хром   5A3040C00 
   Смесител за биде     

  
 с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки 5A6040CT0 

   Хром   5A6040C00 
   Смесител за кухненска мивка   
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   с подвижен чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки 5A8440CT0 
   Хром   5A8440C00 
   Смесител за кухненска мивка    

   с подвижен чучур, душ за измиване на съдове (EasyClean)     
   и гъвкави захранващи връзки 5A8140CT0 
   Хром   5A8140C00 
ATAI  Смесител за вана-душ    

   с автоматичен превключвател, душ телефон,     
   шлаух 1,60 m и подвижен държач 5A0134A00 
  Неръждаема стомана 5A0134E00 
   Смесител за душ   
   с душ телефон, шлаух 1,50 m     
   и подвижен държач   
  Неръждаема стомана 5A2034A00 
    5A2034E00 
   Смесител за умивалник     

  
 с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Неръждаема стомана 5A3034A00 
    5A3034E00 
   Смесител за умивалник     

  
 с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Неръждаема стомана 5A3334A00 
    5A3334E00 
   Смесител с висок чучур за умивалник     

  
 с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Неръждаема стомана 5A3434A00 
    5A3434E00 
   Смесител за биде     

  
 с подвижен аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

  Неръждаема стомана 5A6034A00 
    5A6034E00 
   Смесител за кухненска мивка   
  с подвижен чучур, аератор и     
   и гъвкави захранващи връзки   
  Неръждаема стомана 5A8434A00 
    5A8434E00 
FRONTALIS  Смесител за вграждане 1/2’’ за вана-душ    
   с автоматичен превключвател     
   Хром   5A0657C00 
  Стенен чучур 1/2’’     
   за вана   
   Хром   526319800 

  Смесител за вграждане  1/2’’ за вана или душ   
   Хром   5A2257C00 
  Вграден смесител за вана 5A1057C00 
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  Външен смесител за умивалник   

  с въртящ се чучур и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A3557C00 
  Външен смесител за умивалник   

  с въртящ се чучур и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A4557C00 
  Външен смесител за биде   

  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки 5A6457C00 
   Хром     
MODENA  Смесител за вана-душ  5A0133C00 
    5A0133CG0 
      
   Смесител за душ 5A2033C00 
    5A2033CG0 
      
  Вграден смесител за вана и душ 5A0633C00 
    5A0633CG0 
      
  Вграден смесител за вана или душ 5A2233C00 
    5A2233CG0 
      
      
   Смесител за умивалник   5A3033C00 
    5A3033CG0 
      
   Смесител за биде  5A6033C00 
    5A6033CG0 
      
      
THESIS  Външен смесител за вана-душ    

   с автоматичен превключвател, душ телефон,     
   шлаух 1,70 m и държач   
   Хром   5A0150C00 
      
   Външен смесител  за душ,     
   с душ телефон, шлаух 1,70 m и държач   
   Хром   5A2050C00 
      

   Смесител за вграждане  1/2” за вана-душ    
   с автоматичен превключвател     
   Хром   5A0650C00 
      
      

   Смесител за вграждане  1/2” за вана или душ    
   Хром   5A2250C00 
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  Смесител за умивалник     

  
с ограничител на дебита до 8 литра в мин., автоматичен 
изпразнител и гъвкави захранващи връзки 5A3050C00 

   Хром     
      
  Смесител за умивалник   5A3150C00 
      
      
      
      
  Смесител с висок чучур за умивалник     

  
с ограничител на дебита до 8 литра в мин., автоматичен 
изпразнител и гъвкави захранващи връзки   

   Хром   5A3450C00 
      
      
  Смесител за вграждане за умивалник     
  с ограничител на дебита до 8 литра в мин.   
   Хром   5A4750C00 
      
      
  Смесител за биде     

  
с ограничител на дебита до 8 литра в мин., с регулиране на 
струята, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи връзки   

   Хром   5A6050C00 
      
      
  Смесител за биде   5A6150C00 
      
      
      
AMURA Външен смесител за вана-душ    

  
с автоматичен превключвател, душ телефон, шлаух 1,70 m и 
подвижен държач 52624507T 

   Хром   526245070 
      
  Външен смесител за душ     

  с душ телефон, шлаух 1,70 m и подвижен държач 52624527T 
   Хром   526245270 
      
  Смесител за вграждане 1/2’’ за вана-душ    
  с автоматичен превключвател     
   Хром   526245570 
      

  Смесител за вграждане  1/2’’ за вана или душ     
   Хром   526245670 
   Смесител за умивалник     
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   с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави     
  захранващи връзки 52723467T 
   Хром   527234670 
      
   Смесител за умивалник   526171070 
      
   Смесител за умивалник     

  с изваждащ се чучур, аератор, автоматичен изпразнител     
   и гъвкави захранващи връзки     
   Хром   527234970 
      
   Смесител за биде     
  с регулиране на струята, автоматичен      
  изпразнител и гъвкави захранващи връзки 52751457T 
   Хром   527514570 
      
   Смесител за биде   526171170 
      
  Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, ръчен душ,     
   (EasyClean) и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   526172370 
      
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави     
  захранващи връзки     
   Хром   526171570 
      
MOAI  Външен смесител за вана-душ    

  
 с автоматичен превключвател, душ телефон шлаух 1,70 m и 
подвижен държач   5A0146C00 

    5A0146C02 
   Хром     
   Външен смесител за душ    
   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен 5A2046C00 
  държач 5A2046C02 
   Хром     
   Смесител за вграждане 1/2” за вана-душ    
   с автоматичен превключвател     
   Хром   5A0646C00 

   Смесител за вграждане  1/2” за вана или душ   

   Хром   5A2246C00 
   Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави 5A3046C00 
  захранващи връзки   
   Хром     
   Смесител за умивалник   5A3146C00 
   Смесител с висок чучур за умивалник     
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  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави 5A3446C00 
  захранващи връзки   
   Хром     
   Смесител за вграждане за умивалник     
  с аератор   
   Хром   5A4746C00 
   Смесител за биде     
  с аератор, автоматичен изпразнител 5A6046C00 
   и гъвкави захранващи връзки   
   Хром     
   Смесител за биде   5A6146C00 
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5A8146C00 
URBAN Смесител за умивалник   
  Смесител за умивалник   

  С аератор, автоматичен сифон и гъвкави захранващи връзки   
  Хром 5A3004C00 
  Смесител за умивалник с висок чучур   

  
С аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Хром 5A3404C00 
SINGLES Смесител за умивалник   

  
с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Хром 5A3036C00 
  Смесител за умивалник с висок чучур   

  
с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки 5A7536C00 

  Смесител joystick за умивалник   

  
с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Хром 5A3819C00 
BARCELONA Смесител за умивалник тип прогресив   

  
с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки   

  Хром 5A3836C00 
M2-N  Външен смесител за вана и душ    

  
с автоматичен превключвател, душ телефон, шлаух 1,70 m и 
подвижен държач     

   Хром   5A0168C00 
  Външен смесител за душ   
  с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен   
  държач   
  Хром  5A2068C00 

  Смесител за вграждане 1/2'' за вана и душ   
   с автоматичен превключвател   
  Хром  5A0668C00 
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  Смесител за вграждане 1/2'' за вана или душ   
  Хром  5A2268C00 
  Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5A3068C00 
      
  Смесител за умивалник   5A3168C00 
  Смесител за биде     

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Хром   5A6068C00 
  Смесител за биде   5A6168C00 
  Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, ръчен душ и гъвкави   
  захранващи връзки   
  Хром   5A8168C00 
  Смесител за кухненска мивка     

  с въртящ се висок чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки   
  Хром   5A8468C00 
  Смесител за кухненска мивка     

  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки   
  Хром   5A8668C00 
M2 M2 *   
   Външен смесител за вана-душ    

  
 с автоматичен превключвател, душ телефон шлаух 1,70 m и 
подвижен държач     

   Хром   5262479K0 
   Външен смесител за душ    
   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен   
  държач   
   Хром   5262480K0 
   Вграден смесител за вана-душ  5262481K0 
   Вграден смесител за душ 5262482K0 
   Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5272352K0 
      
   Смесител за умивалник   5261739K0 
      
   Смесител за умивалник   5272354K0 
   Смесител за биде     

  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител   
   и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5275147K0 
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   Смесител за биде   5261740K0 
      
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, ръчен душ и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5261742K0 
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се висок чучур, аератор и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5261741K0 
   Смесител за кухненска мивка   5261755K0 
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5261743K0 
   Външен смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се долен чучур и аератор   
   Хром   5262483K0 
LOGICA-N Външен смесител за вана и душ    

  
с автоматичен превключвател, душ телефон, шлаух 1,70 m и 
подвижен държач   5A0127C00 

   Хром   5A0127C02 
  Външен смесител за душ   
  с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен 5A2027C00 
  държач 5A2027C02 
  Хром    

  Смесител за вграждане 1/2'' за вана и душ   
   с автоматичен превключвател   
  Хром  5A0627C00 

  Смесител за вграждане 1/2'' за вана или душ   
  Хром  5A2227C00 
  Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5A3027C00 
  Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки   
   Хром   5A3127C00 
  Смесител за биде     

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Хром   5A6027C00 
  Смесител за биде     

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Хром   5A6127C00 
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  Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, ръчен душ и гъвкави   
  захранващи връзки   
  Хром   5A8127C00 
  Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур и аератор   
  Хром   5A7627C00 
  Смесител за кухненска мивка     

  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки   
  Хром   5A8727C00 
  Смесител за кухненска мивка     

  с въртящ се висок чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки   
  Хром   5A8627C00 
LOGICA Смесител за умивалник 5272321J0 
  Смесител за умивалник 5261640J0 
  Смесител за умивалник 5272353J0 
  Смесител за биде 5275123J0 
  Смесител за биде 5261641J0 
  Смесител за вана и душ 5262335J0 
  Смесител за душ 5262338J0 
  Смесител за вана и душ 5262345J0 
  Вграден смесител за вана-душ 5262353J0 
  Вграден смесител за душ 5262340J0 
  Смесител за кухненска мивка 5261656J0 
  Смесител за кухненска мивка 5261681J0 
  Смесител за кухненска мивка 5261756J0 
  Смесител за кухненска мивка 5261645J0 
  Смесител за кухненска мивка 5262339J0 
ESMAI  Външен смесител за вана-душ    
   с автоматичен превключвател, душ телефон,   5A0131C00 
   шлаух 1,70 m и подвижен държач 5A0131C02 
   Хром     
  Външен смесител  за душ    

   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен държач 5A2031C00 
   Хром   5A2031C02 

   Смесител за вграждане  1/2” за вана-душ    
   с автоматичен превключвател     
   Хром   5A0631C00 

   Смесител за вграждане  1/2” за вана или душ    
   Хром   5A2231C00 
   Смесител за умивалник     

  с автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи връзки 5A3031C00 
   Смесител за умивалник   5A3131C00 
   Смесител за умивалник с висок чучур   

  с автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи връзки   
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   Хром   5A3431C00 
   Смесител за биде     

  
с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и гъвкави 
захранващи връзки   

   Хром   5A6031C00 
      
   Смесител за биде   5A6131C00 
      
  Смесител за кухненска мивка   

  с въртящ се чучур, аератор и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A8431C00 
      
MONOJET  Външен смесител за вана-душ    
   с автоматичен превключвател, душ телефон   
  шлаух 1,70 m и подвижен държач   5A0139B00 
   Хром   5A0139C00 
  Външен смесител за душ   
  с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен   
  държач 5A2039B00 
  Хром  5A2039C00 
      
  Вграден смесител за вана-душ 5A0639C00 
    5A0639B00 
      
  Вграден смесител за вана или душ 5A2239C00 
    5A2239B00 
      
   Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки 5A3039B00 
   Хром   5A3039C00 
      
   Смесител за умивалник     

  с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави   
  захранващи връзки 5A3139B00 
   Хром   5A3139C00 
      
   Смесител за биде     

  
 с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки 5A6039B00 

   Хром   5A6039C00 
      
   Смесител за биде     

  
 с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави захранващи 
връзки 5A6139B00 

   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, ръчен душ    
   и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A8139C00 
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   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се висок чучур, аератор и гъвкави 5A8439C00 
  захранващи връзки 5A8439B00 
   Хром   
    
   Външен смесител за кухненска мивка     
  с  въртящ се горен чучур и аератор    
   Хром   5A7739C00 
MONODIN TOP Смесител за умивалник 5A3035C00 
  Смесител за умивалник 5A3135C00 
  Смесител за биде 5A6035C00 
  Смесител за биде 5A6135C00 
  Смесител за вана и душ 5A0135C00 
  Смесител за душ 5A2035C00 
  Вграден смесител за вана-душ 5A0635C00 
  Вграден смесител за душ 5A2235C00 
  Смесител за кухненска мивка 5A8435C00 
  Смесител за кухненска мивка 5A7635C00 
TARGA  Външен смесител за вана-душ    
   с автоматичен превключвател, душ телефон,   5A0160C00 
   шлаух и подвижен държач   5A0160C02 
   Хром     
   Външен смесител за вана-душ    
   с автоматичен превключвател и     

  свързваща тръба за стена за инсталиране на душ      
   Хром   5A1760C00 
   Външен смесител за душ   5A2060C00 
   с душ телефон, шлаух и подвижен държач 5A2060C02 
   Хром     
  Вграден смесител за вана-душ 5A0660C00 
  Вграден смесител за вана или душ 5A2260C00 
   Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител и      
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A3060C00 
   Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител и      
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A3160C00 
   Смесител за умивалник с висок чучур   
  с автоматичен изпразнител и      
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A3460C00 
   Смесител за биде     

  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител   
  и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A6060C00 
   Смесител за биде     
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  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител   
  и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A6160C00 
   Смесител за кухненска мивка   5A8160C00 
   Смесител за кухненска мивка     
  с въртящ се чучур, аератор и   
   гъвкави захранващи връзки   
   Хром   5A8460C00 
MONODIN-N  Външен смесител  за вана-душ    
   с автоматичен превключвател, душ   5A0107C00 
   телефон, шлаух 1,70 m и подвижен държач    5A0107C02 
   Хром   
   Външен смесител за душ   
   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен    5A2007C00 
  държач  5A2007C02 
   Хром   
   Смесител за вграждане за вана-душ  
   с автоматичен превключвател    5A0607C00 
   Хром   
   Смесител за вграждане за вана или душ   
   Хром   5A2207C00 
   Смесител за умивалник     
   с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави    5A3007C00 
  захранващи връзки     
   Хром   
   Смесител за умивалник   5A3107C00 
   Смесител за биде     

  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител    5A6007C00 
  и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за биде   5A6107C00 
   Смесител за кухненска мивка  стоящ   
  с въртящ се висок чучур, аератор   5A8407C00 
   и гъвкави захранващи връзки 
  Хром   
   Външен смесител за кухненска мивка  5A7607C00 
  с въртящ се долен чучур и аератор    
  Хром 
MONODIN Смесител за умивалник 5272307L0 
  Смесител за умивалник 5261608L0 
  Смесител за биде 5275111L0 
  Смесител за биде 5261609L0 
  Смесител за вана и душ 5262386L0 
  Смесител за вана и душ 5262352L0 
  Смесител за душ 5262305L0 
  Вграден смесител за вана-душ 5262354L0 
  Вграден смесител за душ 5262346L0 
  Смесител за кухненска мивка 5261610L0 
  Смесител за кухненска мивка 5262304L0 
VECTRA  Външен смесител за вана-душ    
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  с автоматичен превключвател, душ телефон    5A0161C00 
  шлаух 1,70 m и подвижен държач     
   Хром   
  Външен смесител за душ    5A2061C00 
   с душ телефон, шлаух 1,50 m и подвижен     
  държач    
   Хром   
  Вграден смесител за вана-душ 5A0661C00 
  Вграден смесител за вана или душ 5A2261C00 
   Смесител за умивалник     
  с аератор, автоматичен изпразнител и    5A3061C00 
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за умивалник    5A3161C00 
  с аератор и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за биде    5A6061C00 

  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител и   
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за биде    5A6161C00 
  с регулиране на струята и   
   гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за кухненска мивка    5A8461C00 
  с въртящ се чучур, аератор и    
  гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
  Външен смесител за кухненска мивка    5A7661C00 
  с горен въртящ се чучур и аератор   
   Хром   
VICTORIA PLUS Смесител за умивалник 5272327B0 
  Смесител за умивалник 5261659B0 
  Смесител за биде 5275127B0 
  Смесител за биде 5261660B0 
  Смесител за вана и душ 5262355B0 
  Смесител за душ 5262371B0 
  Смесител за кухня 5261675B0 
  Смесител за кухня 5262370B0 
VICTORIA-N  Външен смесител за вана-душ    
   с автоматичен превключвател, душ  5A0125C00 
   телефон, шлаух и подвижен държач   5A0125C02 
   Хром     
   Външен смесител за душ   5A2025C00 
   с душ телефон, шлаух и подвижен  държач 5A2025C02 
  Хром     

   Смесител за вграждане  1/2” за вана-душ    
   с автоматичен превключвател     
   Хром   5A0625C00 
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   Смесител за вграждане 1/2” за вана или душ  5A2225C00 
   Хром   
   Смесител за умивалник    5A3025C00 

   с аератор, автоматичен изпразнител и гъвкави     
  захранващи връзки     
   Хром   
   Смесител за умивалник    5A3125C00 
   с аератор и гъвкави захранващи връзки    
   Хром   
   Смесител за биде    5A6025C00 

  с регулиране на струята, автоматичен изпразнител     
  и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за биде    5A6125C00 

  с регулиране на струята и гъвкави захранващи връзки   
   Хром   
   Смесител за кухненска мивка стоящ  5A8425C00 
  с въртящ се висок чучур, аератор  
   и гъвкави захранващи връзки 
   Смесител за кухненска мивка стоящ 5A8125C00 
   Смесител за кухненска мивка  стенен 5A7625C00 
  с въртящ се горен чучур и аератор    
   Хром   
VICTORIA Смесител за умивалник 5A3148C00 
  Смесител за биде 5A6148C00 
  Смесител за вана и душ 5A0148C00 
  Смесител за душ 5A2048C00 
  Смесител за кухня 5A8448C00 
  Смесител за кухня 5A7648C00 
ZOOM Смесител за кухня   

  
С подвижен чучур, аератор, автоматичен превключвател чучур-
душ и гъвкави захранващи връзки 5A7364A00 

Mini-Zoom Смесител за кухня 5A8864C00 
SUBLIME Смесител за кухня   

  
с подвижен чучур, изваждащ се душ и гъвкави захранващи 
връзки 5A8164C00 

L20 Смесител за вана/душ 5A0109C00 
  Смесител за вана/душ 5A0109C02 
  Смесител за душ 5A2009C00 
  Смесител за душ 5A2009C02 
  Вграден смесител вана/душ 5A0609C00 
  Вграден смесител вана или душ 5A2209C00 
  Смесител за умивалник 5A3009C00 
  Смесител за умивалник 5A3109C00 
  Смесител за умивалник 5A3209C01 
  Смесител за умивалник с висок чучур 5A3409C00 
  Смесител за умивалник стенен 5A3509C00 
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  Смесител за биде 5A6009C00 
  Смесител за биде 5A6109C00 
  Смесител за кухня 5A7609C00 
  Смесител за кухня 5A8409C00 
  Смесител за кухня 5A8909C00 
L90     
  Смесител за вана/душ 5A0101C00 
  Смесител за душ 5A2001C00 
  Вграден смесител вана/душ 5A0601C00 
  Вграден смесител вана или душ 5A2201C00 
  Смесител за умивалник 5A3001C00 
  Смесител за умивалник 5A3201C00 
  Вграден смесител за умивалник 5A4701C00 
  Смесител за умивалник 5A4001C00 
  Смесител за умивалник с висока база 5A3401C00 
  Смесител за умивалник 5A3801C00 
  Смесител за биде 5A6001C00 
  Смесител за биде 5A6301C00 

 


