
Prawdziwe piękno
Pakiety

2020



Najbardziej 
trwałe, 

bezdotykowe 
wyroby sanitarne







Nasza marka 7

Pakiety 8

Pakiety do toalet 14

T1 18

T3 19

T5 20

Pakiety do pisuarów 22

U1 26

U3 27

U5 28

Vortex 30

Przegląd 31

5



6



Technologia

Wszystkie oferowane przez nas pakiety 

zawierają unikalne, inteligentne funkcje, które 

zwiększają wartość produktu zarówno dla 

użytkownika końcowego, jak i właściciela 

nieruchomości oraz jego 

zespołu zajmującego się 

konserwacją.

Trwałość

Naszą misją jest poprawa stanu 

środowiska naturalnego, dlatego 

tworzymy wyłącznie produkty, które 

pozwalają na zmniejszenie zużycia wody.

Prostota

Nasze wszechstronne podejście pozwala 

nam zaoferować produkty łatwe w montażu  

i użytkowaniu bez utraty jakości.

Wszystkie produkty IPEE zostały zaprojektowane  
i opracowane w oparciu o trzy podstawowe zasady:
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Chcemy zagwarantować prostotę, 
dlatego wszystkie nasze rozwiązania 

są przedstawiane w postaci…
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W firmie IPEE wierzymy w prostotę. Każdego dnia 
staramy się ułatwić Ci życie. Aby ułatwić Ci proces 
wyboru i montażu, opracowaliśmy pakiety: kombinacje 
najlepszej dostępnej technologii i starannie dobranej 
ceramiki.
Połączenie najlepszych cech dwóch światów.

Wszystko w jednym

Podłącz i korzystaj

Niezawodny i stabilny

Dostarczamy kompletne rozwiązania, a nie pojedyncze 

komponenty. Każdy produkt zawiera wszystkie 

materiały niezbędne do montażu.

Ponieważ technologia spłukiwania IPEE jest 

precyzyjnie dostosowana do realizacji montażu, 

proces instalacji części ceramicznych jest prosty i 

niezwykle szybki.

Wszystkie nasze technologie są opracowywane 

i wytwarzane na terenie Europy, co gwarantuje 

wprowadzenie na rynek trwałych produktów wysokiej 

jakości, które pozwalają zaoszczędzić duże ilości wody.
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Rodzaje pakietów
Trzy typy wykończenia spełniające Twoje oczekiwania

Pakiety podstawowe IPEE oferują 

ceramikę wysokiej jakości oraz 

stabilną i wydajną technologię 

spłukiwania.

Pakiety podstawowe IPEE idealnie 

pasują do miejsc wymagających 

niedrogich, trwałych urządzeń 

sanitarnych.

IPEE Plus to pakiety dla poziomu 

średniego. Łączą wysokiej jakości 

ceramikę z najlepszą w swojej 

klasie technologią.

Pakiety IPEE Plus doskonale odpo-

wiadają na wyzwania wynikające 

z sytuacji, w których kluczowy jest 

zarówno wygląd, jak i wydajność.

Połączenie wysokiej jakości cera-

miki z pełną gamę technologii spłu-

kiwania — pakiety IPEE Premium 

zawierają tylko to, co najlepsze.

Pakiety IPEE Premium są idealnym 

rozwiązaniem dla bezkompromiso-

wych projektów w zakresie wyglą-

du, higieny i wygody użytkowania.

Basic Plus Premium

Każdy pakiet IPEE został standardowo wyposażony we 
wszystkie funkcje, które powinien posiadać nowoczesny 
sprzęt sanitarny. Rozumiemy jednak, że czasami klient 
oczekuje jeszcze więcej.

Dlatego wszystkie nasze produkty są dostępne w trzech 
wersjach: Basic, Plus lub Premium.
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  ▲ Pakiet IPEE T3

Spłukiwanie 
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Wizyta w toalecie musi być dobrym doświadczeniem. 

Wszystko zaczyna się od funkcjonalności i systemu, który 

robi to, czego oczekuje użytkownik. Dzięki IPEE Spectre 

nie będzie już przypadkowych spłukań przed zajęciem 

miejsca. System działa po prostu idealnie.

Spłukiwanie po skorzystaniu z toalety. Brzmi 

nieskomplikowanie, nieprawdaż? Do dziś dnia żadna 

technologia nie mogła zagwarantować tylko jednego 

spłukania po skorzystaniu z toalety. IPEE pozwala na 

zmniejszenie zużycia wody o 50% w porównaniu do 

istniejących rozwiązań.

Dzięki stałemu monitorowaniu poziomu spłukiwanej wody 

oraz jej stężenia w syfonie, czujnik zbiera informacje 

o stanie toalety. Gdy schemat odbiega od normy, system 

wyłączy się automatycznie, aby uniknąć zalania podłogi.

Oszczędność wody

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Najwyższy możliwy 
komfort użytkowania

Pakiety do toalet
Ceramika + zintegrowany bezdotykowy system 
spłukiwania

Technologia bezdotykowego spłukiwania w toaletach 

istnieje już od kilku lat. Pozwoliła ona na podniesienie 

poziomu komfortu i higieny, ale niestety była też 

przyczyną problemów. Nadmierne zużycie wody 

i  frustracja użytkownika z powodu niewłaściwego 

wykrywania i źle zsynchronizowanego spłukiwania 

wody, wysokich kosztów konserwacji w wyniku 

przepełnienia toalet i zalanych podłóg… a wszystko to 

z powodu nieprawidłowego spłukiwania.

Nareszcie znaleziono rozwiązanie. Dzięki 

technologii Specter, IPEE stworzyło nowy standard 

dla automatycznych systemów spłukiwania. Ta 

rewolucyjna technologia czujników, która ostatecznie 

eliminuje nieprawidłowe spłukiwanie, pozwala na 

rozwiązanie wszystkich wspomnianych wcześniej 

problemów jednocześnie.

Miejsce, w którym technologia bezdotykowa 
w końcu spotkała się z ekologią.

15



Ulepszone wykrywanie
Technologia spłukiwania IPEE Spectre składa się 

z dwóch systemów wykrywania, które płynnie ze sobą 

współpracują, tworząc najlepszą na rynku technologię 

spłukiwania bezdotykowego. Wysokiej klasy czujnik 

obecności pozwala wykryć, kiedy użytkownik korzysta 

z toalety. Inny czujnik stale monitoruje to, co dzieje się 

wewnątrz muszli: sprawdzany jest zarówno poziom  

 

wody, jak i stężenie. Toaleta spłukuje się automatycznie 

tylko wtedy, gdy oba czujniki wskazują, że była 

używana, a użytkownik wstał. Dzięki udoskonalonej 

technologii wykrywania IPEE Spectre jest w stanie 

wyeliminować nieprawidłowe spłukiwanie raz na 

zawsze.
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Wykryty przez użytkownika
Po wykryciu przez IPEE Spectre obecności 

użytkownika dioda LED na płycie czujnika będzie 

świecić na biało, informując o tym, że system jest 

aktywny.

Spłukiwanie
Świecąc na zielono podczas spłukiwania, toaleta 

komunikuje, że jest czysta i gotowa do ponownego 

użycia.

Zablokowany
Gdy toaleta jest zapchana, IPEE Spectre o tym 

poinformuje, migając na czerwono. Personel 

sprzątający lub konserwatorzy w mgnieniu oka 

zauważą, którą toaletę należy przetkać.

Przycisk spłukujący
Zaawansowany interfejs użytkownika

IPEE stara się zapewnić jak najlepsze doznania dla 
użytkownika. Interfejs LED IPEE Spectre wyraźnie 
wskazuje na stan systemu. W taki sposób podnosimy 
nasze standardy na kolejny poziom. 
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Ceramika

Seria Dome

Rodzaj Toaleta o standardowym rozmiarze

Wykończenie Szkliwo standardowe

Ceramika Bezrantowa

Cechy specjalne Wolnoopadająca deska sedesowa

Normy EN 997, EN 33

Stelaż podtynkowy

Objętość spłukiwania 6 l

Wysokość 1180 - 1380 mm

Szerokość 380 mm

Głębokość 140 - 200 mm

Normy EN 14055, NF D12-208

Technologia

Technologia wykrywania Podczerwień + IPEE Spectre

Objętość spłukiwania Spłukiwanie pojedyncze

Przycisk spłukujący Stal nierdzewna

Wykrywanie przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Zasilanie 230V

Normy EN 61000-6-3

Numer zamówienia

Stelaż podtynkowy WC XS 8050452734

T1, Spłukiwanie pojedyncze, 
przycisk ze stali nierdzewnej

6055700231

  

T1 Pakiety do toalet
Basic 

Technologia zabezpieczenia 
przed przepełnieniem

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Pakiet T1 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

Zestaw do prac monterskich 
(nr kat.  8050452734)

• Stelaż podtynkowy WC

 

Zestaw do prac wykończeniowych 
(nr kat. 6055700231)

• Muszla sedesowa z technologią IPEE

• Cicho opadająca deska sedesowa wykonana z 
materiału Duroplast

• Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej

• Zasilanie 230 V
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Ceramika

Seria Dome

Rodzaj Toaleta o standardowym rozmiarze

Wykończenie Szkliwo standardowe

Ceramika Bezrantowa

Cechy specjalne Wolnoopadająca deska sedesowa

Normy EN 997, EN 33

Stelaż podtynkowy

Objętość spłukiwania 3 l/6 l

Wysokość 1180 - 1380 mm

Szerokość 380 mm

Głębokość 140 - 200 mm

Normy EN 14055, NF D12-208

Technologia

Technologia wykrywania Podczerwień + IPEE Spectre

Objętość spłukiwania Spłukiwanie dwudzielne

Przycisk spłukujący Stal nierdzewna

Wykrywanie przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Zasilanie 230V

Normy EN 61000-6-3

Numer zamówienia

Stelaż podtynkowy WC XS 8050452734

T3, Spłukiwanie dwudzielne, 
przycisk ze stali nierdzewnej

6055700233

  

T3Pakiety do toalet
Plus

Technologia zabezpieczenia 
przed przepełnieniem

Dwie opcje spłukiwania 3 l/6 l

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Pakiet T3 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

Zestaw do prac monterskich 
(nr kat.  8050452734)

• Stelaż podtynkowy WC

 

Zestaw do prac wykończeniowych 
(nr kat. 6055700233)

• Muszla sedesowa z technologią IPEE

• Cicho opadająca deska sedesowa wykonana z 
materiału Duroplast

• Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej

• Zasilanie 230 V
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T5 Pakiety do toalet
Premium

Technologia zabezpieczenia 
przed przepełnieniem

Dwie opcje spłukiwania 3 l/6 l

Szklane wykończenie

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Ceramika

Seria Dome

Rodzaj
Toaleta o standardowym 
rozmiarze

Wykończenie Szkliwo standardowe 

Ceramika Bezramkowa

Cechy specjalne Cicho opadający sedes

Normy EN 997, EN 33

Stelaż podtynkowy

Objętość spłukiwania 3 l/6 l

Wysokość 1180 - 1380 mm

Szerokość 380 mm

Głębokość 140 - 200 mm

Normy EN 14055, NF D12-208

Technologia

Technologia wykrywania Podczerwień + IPEE Spectre

Objętość spłukiwania Spłukiwanie dwudzielne

Przycisk spłukujący Szkło

Wykrywanie przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Zasilanie 230V

Normy EN 61000-6-3

Numer zamówienia

Stelaż podtynkowy WC XS 8050452734

T5, Spłukiwanie dwudzielne, 
przycisk ze szkła czarny

6055700238

T5, Spłukiwanie dwudzielnie, 
przycisk ze szkła biały

6055700201

  

Pakiet T5 składa się z dwóch zestawów: jednego do prac monterskich i jednego do prac wykończeniowych.

Zestaw do prac monterskich 
(nr kat.  8050452734)

• Stelaż podtynkowy WC

 

Zestaw do prac wykończeniowych 
(nr kat. 6055700238/ 6055700201)

• Muszla sedesowa z technologią IPEE

• Cienki opadająca deska sedesowa wykonana z 
materiału Duroplast

• Przycisk spłukujący czujnika

• Zasilanie 230 V
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  ▲ IPEE T5 Pakiet 

Inteligencja 



Problemy widać.

  ▲ IPEE U3 Pakiet 
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Pakiety do pisuarów
Ceramika 
i zintegrowany automatyczny system spłukiwania

Ceramika wysokiej jakości
Wszystkie pakiety IPEE zawierają wysokiej jakości, 

trwałe ceramiczne pisuary. Minimalistyczne, ale do-

pracowane wzory pisuarów IPEE, idealnie pasują do 

każdej ubikacji i łazienki. Pisuary w zestawach Plus i 

Premium (U3 i U5) są pokryte materiałem hydrofobo-

wym i szkliwem ceramicznym. Powłoka gwarantuje, 

że produkty będą łatwe do czyszczenia i zachowają 

doskonałą higienę. Posiada ultra gładką powierzchnię, 

na której ani brud, ani bakterie nie będą się osadzać.

Najnowocześniejsza technologia
Technologia spłukiwania IPEE została zaprojektowana 

i opracowana z myślą o pełnej integracji z tylną 

częścią pisuarów. Zawiera wszystkie inteligentne 

funkcje, których można oczekiwać od nowoczesnego 

systemu spłukiwania — i wiele więcej! Ponieważ 

systemy spłukiwania są montowane, w taki sposób, 

aby były całkowicie niewidoczne, są bardzo odporne 

na akty wandalizmu, dzięki czemu idealnie spełniają 

rolę ogólnie dostępnych urządzeń sanitarnych.
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Niewielki rozmiar, duża wydajność
IPEE Mini to powszechnie stosowane rozwiązanie po-

zwalające na automatyczne spłukiwanie wody w pi-

suarach. Inteligentny czujnik potrafi wykrywać użycie 

pisuaru przez powierzchnie wykonane z tworzywa i ce-

ramiki, i na podstawie tych danych następuje spłukanie 

pisuaru wodą. Ponieważ czujnik nigdy nie ma bezpo-

średniego kontaktu z moczem, system jest niewrażliwy 

na zużycie i praktycznie nie wymaga konserwacji. IPEE 

Mini jest przymocowany do pisuaru i kalibruje się au-

tomatycznie do powierzchni wykonanej z ceramiki lub 

tworzywa. Szybki i łatwy montaż. IPEE Mini to komplet-

ny system bez ukrytych kosztów. Niski całkowity koszt 

utrzymania i prostota użytkowania sprawiają, że IPEE 

Mini jest idealnym rozwiązaniem dla instalatora, opera-

tora i użytkownika końcowego.

Pakiety do pisuarów
Mini

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania
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Napędzany prostotą
IPEE Vortex to najlepsze rozwiązanie do  automatycz-

nego spłukiwania wody w pisuarach. Inteligentny czuj-

nik jest zamontowany na specjalnej blokadzie i mierzy 

zarówno poziom wody, jak i ilość moczu. Bezbłędnie 

wykrywa gdy ktoś korzysta z toalety i zacznie spłuki-

wać dopiero po użyciu. Nigdy więcej nieprawidłowych 

spłukań, ani niepotrzebnego zużycia wody! Ponieważ 

czujnik nigdy nie ma bezpośredniego kontaktu z mo-

czem, system jest niewrażliwy na zużycie i nie wymaga 

konserwacji.

System spłukiwania IPEE jest bardzo łatwy w montażu. 

Można go zastosować w pisuarach ceramicznych, 

z tworzywa i metalowych z tylnym wlotem i wylotem 

wody.

Pakiety do pisuarów
Vortex

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania
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Trwała ceramika, stabilna technologia
IPEE U1 to model podstawowy pakietu pisuarów. Łączy 

technologię spłukiwania IPEE Mini z podstawowym, 

wytrzymałym ceramicznym pisuarem. Regulowaną 

pojemność spłukiwania można ustawić za pomocą 

Smart Key. Pakiet IPEE U1 idealnie sprawdzi się w 

miejscach takich jak szkoła, gdzie wymagany jest 

niedrogi, trwały sprzęt sanitarny.

U1 Pakiety do pisuarów
Basic 

Ceramika

Seria Edge

Ceramika Rantowa

Normy EN 13407, EN80

Technologia

Technologia wykrywania IPEE Mini

Objętość spłukiwania
Możliwość regulacji:  
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Tryb stadionowy Tak

Przycisk przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Informacja zwrotna LED Nie

Montaż Ukryty

Normy EN 274, EN 61000-6-3, 
EN 15091

Numer zamówienia

U1, Zasilanie sieciowe 230 V 6055700082

U1, Bateria 6 V 6055700083

  

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Szybki i łatwy montaż

W zestawie
• Pisuar

• System spłukiwania IPEE Mini

• Syfon poziomy

• Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

26



Komfort
IPEE U3 to model średniego poziomu pisuarów. Łączy 

technologię spłukiwania IPEE Vortex z kompaktowym, 

gładkim ceramicznym pisuarem. Regulowaną objętość 

spłukiwania można ustawić podczas montażu. Pakiet 

IPEE U3 to idealne rozwiązanie do zastosowania 

w miejscach publicznych, w których kluczowy jest 

zarówno wygląd, jak i wydajność.

U3Pakiety do pisuarów
Plus

Ceramika

Seria Dome

Wykończenie
Materiał hydrofobowy i szkliwo 
ceramiczne

Ceramika Rantowa

Normy EN 13407, EN80

Technologia

Technologia wykrywania IPEE Vortex

Objętość spłukiwania
Możliwość regulacji:  
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Tryb stadionowy Nie

Przycisk przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Informacja zwrotna LED Nie

Montaż Ukryty

Normy EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Numer zamówienia

U3, Zasilanie sieciowe 230 V 6055700084

U3, Bateria 6 V 6055700085

  

W zestawie
• Pisuar

• System spłukiwania IPEE Vortex

• Syfon poziomy

• Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Szybki i łatwy montaż
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U5 Pakiety do pisuarów
Premium

Klasa Premium na każdym poziomie
IPEE U5 to pakiet do naszego najnowszego modelu. 

Nowoczesna, bezrantowa konstrukcja pisuaru charak-

teryzuje się wysokiej klasy technologią spłukiwania 

IPEE Vortex. Pojemność spłukiwania można ustawić 

w dowolnym momencie za pomocą klucza magne-

tycznego. IPEE U5 zapewnia optymalną higienę dzięki 

budowie bezrantowej ceramicznej i wydajnemu me-

chanizmowi spłukiwania z kontrolowanym przepływem 

wody. IPEE U5 to najlepszy zestaw pisuarów dla inwe-

stycji wymagających najlepszego designu, technologii 

i doświadczenia użytkownika.

Ceramika

Seria Conic

Pokrycie
Materiał hydrofobowy i szkliwo 
ceramiczne

Ceramika
Bezrantowa + mechanizm 
spłukiwania

Cechy specjalne
Mechanizm spłukiwania z 
podświetleniem LED

Normy EN 13407, EN80

Technologia

Technologia wykrywania IPEE Vortex

Objętość spłukiwania
Możliwość regulacji:  
0,8 l –  1,5 l – 3,0 l

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Tryb stadionowy Nie

Przycisk przełączenia na 
sterowanie ręczne

Tak

Informacja zwrotna LED Tak

Montaż Ukryty

Normy EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Numer zamówienia

U5, Zasilanie sieciowe 230 V 6055700086

U5, Bateria 6 V 6055700087

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Konstrukcja bezrantowa

Szybki i łatwy montaż

W zestawie
• Pisuar

• System spłukiwania IPEE Vortex

• Mechanizm spłukiwania z podświetleniem LED

• Syfon poziomy

• Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...
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  ▲ IPEE U5 Pakiet



Vortex System spłukiwania
Zestaw modernizacyjny

Zestaw modernizacyjny typu “podłącz i 
korzystaj”
Jeśli zamierzasz zmodernizować swój obecny sprzęt 

sanitarny z użyciem technologii spłukiwania IPEE, 

zestaw modernizacyjny IPEE Vortex jest tym, czego 

szukasz. System spłukiwania jest bardzo łatwy 

w  montażu i dostępny w szerokiej ofercie ceramiki 

z tylnym wlotem i wylotem wody.

IPEE Vortex jest kompatybilny z szeroką gamą 

pisuarów. Zapoznaj się z listą kompatybilności, aby 

uzyskać więcej szczegółów.

Lista kompatybilności

Technologia

Technologia wykrywania IPEE Vortex

Objętość spłukiwania
Możliwość regulacji:  
0,8 l –  1,5 l – 3,0 l

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Tak

Tryb stadionowy Nie

Montaż Ukryty

Normy EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Numer zamówienia

Vortex, Zasilanie sieciowe 
230 V

6055700090

Vortex, Bateria 6 V 6055700091

  

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem

Odporny na zniszczenia

Bez nieprawidłowego 
spłukiwania

Szybki i łatwy montaż

W zestawie
• System spłukiwania IPEE Vortex

• Syfon poziomy

• Węże, zawór, zasilacz, zestaw montażowy...

30



Pakiety do toalet bez stelaży podtynkowyc WC

T1 bez stelaża podtynkowego WC Spłukiwanie pojedyncze, przycisk ze stali nierdzewnej 6055700231

T3 bez stelaża podtynkowego WC Spłukiwanie dwudzielne, przycisk ze stali nierdzewnej 6055700233

T5 bez stelaża podtynkowego WC Spłukiwanie dwudzielne, przycisk ze szkła czarny 6055700238

Spłukiwanie dwudzielnie, przycisk ze szkła biały 6055700201

Stelaż podtynkowy WC

Stelaż podtynkowy WC Stelaż podtynkowy do zestawów T1, T3 i T5 8050452734

Pakiety do pisuarów

U1 Zasilanie sieciowe 230 V 6055700082

Bateria 6 V 6055700083

U3 Zasilanie sieciowe 230 V 6055700084

Bateria 6 V 6055700085

U5 Zasilanie sieciowe 230 V 6055700086

Bateria 6 V 6055700087

Zestaw modernizacyjny Vortex Zasilanie sieciowe 230 V 6055700090

Bateria 6 V 6055700091

  

Prawo do błędów i zmian zastrzeżone.
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