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Technológia

Minden termékcsomagunk egyedi „intelligens” 

tulajdonságokkal rendelkezik, és hozzáadott 

értéket képvisel mind a végfelhasználó, mind 

az adott ingatlan tulajdonosa és karbantartó 

csapata számára.

Fenntarthatóság

Küldetésünk a természeti környezet 

minőségének javítása. Ez kizárólag 

víztakarékos termékek gyártására 

ösztönöz bennünket.

Egyszerűség

Integrált megközelítésünk könnyen felszerelhető 

és egyszerűen használható termékeket 

eredményez a dizájn minőségének állandó 

fenntartása mellett.

Az összes IPEE terméket három alapelvre épülő filozófia 
mentén tervezzük és fejlesztjük:
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Egyszerűséget kínálunk Önnek, ezért 
minden megoldásunkat...
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Az IPEE-nél hiszünk az egyszerűségben. Minden nap 
arra törekszünk, hogy megkönnyítsük az Ön életét. A 
zökkenőmentes kiválasztási és telepítési folyamat lehe-
tővé tétele érdekében a következő termékcsomagokat 
fejlesztettük ki: a rendelkezésre álló legjobb technológia 
és a gondosan kiválasztott kerámia kombinációit. 
A két világ legjobb kínálata, kombinálva.

All-in-one

Plug & Play

Tartós és stabil

Komponensek helyett inkább megoldásokat kínálunk. 

Minden termék tartalmazza az összes szükséges 

anyagot a teljes szereléshez.

Mivel az IPEE öblítőtechnológiát pontosan megter-

veztük az összeszereléshez, a kerámia egységek 

felszerelése egyszerűen és rendkívül gyorsan elvé-

gezhető.

Minden technológiánkat Európában tervezzük és 

gyártjuk annak érdekében, hogy olyan minőségi és 

tartós termékeket kínáljunk Önnek, amelyek nagy 

mennyiségű vizet takarítanak meg.
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Termékcsomag verziók
Háromféle kivitel, az Ön igényeihez igazodva

Az IPEE Basic csomagok egyszerű, 

mégis kiváló minőségű kerámiater-

mékeket kínálnak, stabil, hatékony 

öblítőtechnológiával kombinálva.

Az IPEE Basic csomagok ideális 

megoldást kínálnak a kis költségű, 

tartós szanitereket igénylő helyek 

számára.

Az IPEE Plus középszintű csoma-

gokat kínál. A kiváló minőségű ke-

rámiát a kategória legjobb techno-

lógiájával egyesítik.

Az IPEE Plus csomagok tökéletes 

megoldást kínálnak olyan kihívá-

sokra, amikor mind a dizájn, mind 

a hatékonyság kulcsfontosságú 

szempontoknak számítanak.

A kiváló kerámia és öblítési tech-

nológiáink teljes választékának 

kombinálásával az IPEE Premium 

termékcsomagok a legjobbak leg-

jobbjait kínálják.

Az IPEE Premium csomagok töké-

letes megoldást nyújtanak olyan 

projektekhez, amelyeknél nem köt-

hetünk kompromisszumot a dizájn, 

a higiénia, illetve a felhasználói él-

mény tekintetében.

Basic Plus Premium

Minden IPEE csomag alapkivitelben is kielégíti a modern 
szaniterek minden igényét. Megértjük azonban, hogy Ön 
néha ennél is többre vágyik.

Ezért minden termékünk három kivitelben kapható: 
Basic, Plus vagy Premium.
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  ▲ IPEE T3 csomag

A hibátlan
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A WC-látogatásnak élménynek kell lennie, jó élménynek. 

Mindez a megfelelő működéssel és azzal a rendszerrel 

kezdődik, amely éppen azt teszi, amit Ön elvár. Az IPEE 

Spectre használatával nem lesz több váratlan öblítés a 

WC tényleges használata előtt. A rendszer egyszerűen 

tökéletesen „végzi a dolgát”.

Öblítés használat után. Egyszerűen hangzik, ugye? A mai 

napig egyetlen technológia sem tudta garantálni, hogy 

a WC használatonként csak egy öblítést végezzen. Az 

IPEE más megoldást kínál a pazarló működési módokkal 

szemben, és ezáltal a már meglévő megoldásokhoz képest 

50%-kal csökkentheti a vízfelhasználást.

A vízszint és a szifonban lévő öblítővíz koncentrációjának 

állandó ellenőrzése révén az érzékelő folyamatosan 

információt gyűjt a WC állapotáról. Amint a működési 

séma eltér a normál állapottól, a rendszer automatikusan 

leáll, hogy elkerülje a padló elárasztását.

Vízmegtakarítás

Túlfolyás-védelem

A lehető legjobb 
felhasználói élmény

WC termékcsomagok
Kerámia + integrált érintésmentes öblítőrendszer

A WC-k érintés nélküli öblítőtechnológiája már évek 

óta létezik a piacon. Ez a megoldás növelte a kényelem 

és a higiénia szintjét, sajnos azonban különféle 

problémákat is okozott. Túlzott vízfelhasználás és a 

felhasználók által tapasztalt kellemetlenségek a nem 

megfelelő észlelés és a rosszul időzített öblítések 

miatt, magas karbantartási költségek a túlfolyó WC-k 

és az elöntött padlók miatt ... mindezt a nem megfelelő 

öblítés okozza.

Végre van megoldás! A Spectre segítségével az 

IPEE új minőségi szintet vezetett be az automata 

öblítőrendszerek kategóriájába. Ez a forradalmian új 

érzékelő technológia, amely határozottan kizárja a 

nem megfelelő öblítés lehetőségét, egyszerre kínál 

megoldást az összes korábban említett problémára.

Ahol az érintésmentes technológia végre 
találkozik a fenntarthatósággal.

15



Az érzékelés tökéletesítése
Az IPEE Spectre öblítőtechnológia két érzékelő 

rendszerből áll, amelyek zökkenőmentesen működnek 

együtt, a piacon elérhető legjobb érintésmentes 

öblítő technológia létrehozása érdekében. Egy magas 

színvonalú jelenlét-érzékelő érzékeli, amikor valaki a 

WC-n ül; egy másik érzékelő folyamatosan figyeli a WC 

csészében történő változásokat: mind a vízszintet, mind 

a koncentrációt ellenőrzi. Csak ha mindkét érzékelő 

jelzi, hogy a WC-t használták és a WC-t használó 

személy felállt, a WC akkor végez automatikus öblítést. 

Az érzékelő technológia tökéletesítésével az IPEE 

Spectre képes egyszer és mindenkorra kiküszöbölni a 

nem megfelelő öblítéseket.
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A felhasználó észlelése
Miután az IPEE Spectre észlelt egy adott személyt, 

a LED fény az érzékelő előlapon fehér színnel világít, 

jelezve a felhasználó számára, hogy a rendszer aktív.

Az öblítés
Az öblítés során kigyulladó zöld fény azt jelzi, hogy a 

WC tiszta és újra használatra kész.

Dugulás
Amikor a WC el van dugulva, az IPEE Spectre ezt 

vörös villogó fénnyel jelzi. A takarító vagy karbantartó 

személyzet egy szempillantás alatt észleli, melyik WC 

van eldugulva.

Érzékelő előlap
Fejlett felhasználói felület

A hibamentes, gondosan időzített automatikus öblítés 
által az IPEE a legjobb felhasználói élmény elérésére 
törekszik. Az IPEE Spectre LED felületével a szinvonalat 
még magasabb szintre emeljük.
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Kerámia

Sorozat Dome

Típus Standard méretű WC

Bevonat Standard kerámiamáz

Öblítés típusa Perem nélküli

Speciális funkciók Lecsapódásgátló ülőke

Szabványok EN 997, EN 33

Szerelőkeret

Öblítési mennyiség 6 l

Magasság 1180 - 1380 mm

Szélesség 380 mm

Mélység 140 - 200 mm

Szabványok EN 14055, NF D12-208

Technológia

Érzékelő technológia IR + IPEE Spectre

Öblítési mennyiség Egy öblítés

Érzékelő előlap Rozsdamentes acél

Kézi vezérlés érzékelés Igen

Túlfolyás-védelem Igen

Áramellátás 230 V

Szabványok EN 61000-6-3

Rendelési szám

WC szerelőkeret XS 8050452734

T1, Egyöblítéses, rozsdamentes 
acél érzékelő előlap

6055700231

T1 WC termékcsomagok
Basic

Túlfolyást megelőző technológia

Nincs többé hibás öblítés

A T1 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík alatti beépítőcsomag  
(cikkszám: 8050452734)

• WC szerelőkeret

 

Befejezéshez szükséges csomag  
(cikkszám: 6055700231)

• Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával

• Duroplaszt finoman záródó ülőke

• Rozsdamentes acél érzékelő előlap

• 230 V-os tápegység
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Kerámia

Sorozat Dome

Típus Standard méretű WC

Bevonat Standard kerámiamáz

Öblítés típusa Perem nélküli

Speciális funkciók Lecsapódásgátló ülőke

Szabványok EN 997, EN 33

Szerelőkeret

Öblítési mennyiség 3 l / 6 l

Magasság 1180 - 1380 mm

Szélesség 380 mm

Mélység 140 - 200 mm

Szabványok EN 14055, NF D12-208

Technológia

Érzékelő technológia IR + IPEE Spectre

Öblítési mennyiség Kettős öblítés

Érzékelő előlap Rozsdamentes acél

Kézi vezérlés érzékelés Igen

Túlfolyás-védelem Igen

Áramellátás 230 V

Szabványok EN 61000-6-3

Rendelési szám

WC szerelőkeret XS 8050452734

T3, Kétöblítéses, rozsdamentes 
acél érzékelő előlap

6055700233

  

T3WC termékcsomagok
Plus

Túlfolyást megelőző technológia

Kettős öblítés 3 l / 6 l

Nincs többé hibás öblítés

A T3 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík alatti beépítőcsomag  
(cikkszám: 8050452734)

• WC szerelőkeret

 

Befejezéshez szükséges csomag  
(cikkszám: 6055700233)

• Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával

• Duroplaszt finoman záródó ülőke

• Rozsdamentes acél érzékelő előlap

• 230 V-os tápegység
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T5 WC termékcsomagok
Premium

Kettős öblítés 3 l / 6 l

Üveg kivitel

Kerámia

Sorozat Dome

Típus Standard méretű WC

Bevonat Standard kerámiamáz 

Öblítés típusa Perem nélküli

Speciális funkciók Vékony, lecsapódásgátló ülőkével

Szabványok EN 997, EN 33

Szerelőkeret

Öblítési mennyiség 3 l / 6 l

Magasság 1180 - 1380 mm

Szélesség 380 mm

Mélység 140 - 200 mm

Szabványok EN 14055, NF D12-208

Technológia

Érzékelő technológia IR + IPEE Spectre

Öblítési mennyiség Kettős öblítés

Érzékelő előlap Üveg

Kézi vezérlés érzékelés Igen

Túlfolyás-védelem Igen

Áramellátás 230 V

Szabványok EN 61000-6-3

Rendelési szám

WC szerelőkeret XS 8050452734

T5, Kétöblítéses, fekete üveg 
érzékelő előlap

6055700238

T5, Kétöblítéses, fehér üveg 
érzékelő előlap

6055700201

  

Túlfolyást megelőző technológia

Nincs többé hibás öblítés

A T5 csomag két elemből tevődik össze: egy a szerkezeti munkafázishoz, és egy a befejező munkafázishoz

Falsík alatti beépítőcsomag  
(cikkszám: 8050452734)

• WC szerelőkeret

 

Befejezéshez szükséges csomag  
(cikkszám: 6055700238/6055700201)

• Kerámia WC előszerelt IPEE technológiával

• Vékony duroplaszt lecsapódásgátló ülőke

• Üveg érzékelő előlap

• 230 V-os tápegység
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  ▲ IPEE T5 csomag

Intelligens 



A problémák láthatóak.

  ▲ IPEE U3 csomag
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Piszoár csomagok
Kerámia 
+ integrált automata öblítőrendszer

Minőségi kerámia
Az összes IPEE piszoár csomag kiváló minőségű, 

tartós kerámia piszoárt tartalmaz. Az IPEE piszoárok 

minimalista, mégis kifinomult kialakítása tökéletesen 

illeszkedik minden fürdőszobába vagy mosdóba. 

A Plus és a Premium piszoár csomagok termékei 

(U3 és U5) Hydrophobe+ kerámiamáz borítással 

kaphatók. Ez a bevonat garantálja a termékek könnyű 

tisztíthatóságát és a tökéletes higiéniát. Ultrasima 

felületet kínál, amelyen a szennyeződések és a 

baktériumok nem tapadnak meg.

Korszerű technológia
Az IPEE öblítőtechnológiát úgy alakították ki, hogy tel-

jes mértékben integrálódjon a piszoárok hátsó részé-

be. Minden olyan intelligens funkcióval rendelkezik, 

amelyet Ön egy modern öblítőrendszertől elvárhat – 

és még sok minden mást is kínál! Mivel az öblítőre-

ndszerek a felhasználó számára teljesen láthatatlanul 

vannak felszerelve, rendkívül ellenállóak rongálással 

szemben, így ideális szanitertermékek a nyilvános fel-

használásra.
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Kis méret, nagy teljesítmény
Az IPEE Mini egy széles körben alkalmazható 

megoldás a piszoárok automatikus öblítésére. 

Az intelligens érzékelő a műanyag és kerámia 

felületeken keresztül érzékeli a piszoár használatát, 

és ezen adatok alapján öblít. Mivel az érzékelő soha 

nem érintkezik a vizelettel, a rendszer érzéketlen a 

kopásra és az elhasználódásra, és szinte semmilyen 

karbantartást nem igényel. Az IPEE Mini a piszoáron 

belül van ragasztással rögzítve, és automatikusan 

kalibrálódik a kerámia vagy a műanyag felületen. A 

szerelés gyors és egyszerű. Az IPEE Mini egy komplett 

rendszer, rejtett költségek nélkül. Az alacsony 

tulajdonosi költségeknek és a könnyű használatnak 

köszönhetően az IPEE Mini ideális megoldás a 

telepítő, az üzemeltető és a felhasználó számára.

Piszoár csomagok
Mini

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés
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Az egyszerűség által vezérelve
Az piszoárok automatikus öblítésére az IPEE Vortex a 

legjobb megoldás. Az intelligens érzékelő egy speciális 

szifonba van felszerelve, és a víz szintjét, valamint a 

vizelet koncentrációját méri. Tökéletesen észleli a 

használatot, és csak a használat után végez öblítést. 

Nincs több nem megfelelő öblítés vagy vízpazarlás! 

Mivel az érzékelő soha nem érintkezik közvetlenül 

a vizelettel, a rendszer érzéketlen a kopásra és az 

elhasználódásra, és semmilyen karbantartást nem 

igényel.

Az IPEE öblítőrendszer könnyedén felszerelhető. Olyan 

kerámia, műanyag és fém piszoárokon alkalmazható, 

amelyek hátsó vízbemeneti és -kimeneti nyílással 

rendelkeznek.

Piszoár csomagok
Vortex

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés
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Tartós kerámia, stabil technológia
Az IPEE U1 a piszoár csomagok alapmodellje. Az IPEE 

Mini öblítőtechnológiát az alap kivitelű, tartós kerámia 

piszoárral egyesíti. Az állítható öblítési mennyiség a 

Smart Key intelligens gomb segítségével. Az IPEE U1 

csomag ideális olyan helyeken való alkalmazásra, mint 

iskolák, ahol alacsony költségű, tartós szaniterekre 

van szükség.

U1 Piszoár csomagok
Basic

Kerámia

Sorozat Edge

Öblítés típusa Peremes öblítés

Szabványok EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini

Öblítési mennyiség Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyás-védelem Igen

Állapot üzemmód Igen

Kézi vezérlés gomb Igen

LED visszajelzés Nincs

Telepítés Rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Rendelési szám

U1, 230 V hálózati csatlakozás 6055700082

U1, 6 V akkumulátor 6055700083

  

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés

Gyors és egyszerű telepítés

A szett a következőket tartalmazza:
• Kerámia piszoár

• IPEE Mini öblítőrendszer

• Vízszintes szifon

• Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet...
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Gyors és egyszerű telepítés

Kényelem
Az IPEE U3 a piszoár csomagok középszintű modellje. 

Az IPEE Vortex öblítőtechnológiát a kompakt, sima 

vonalvezetésű kerámia-piszoárral egyesíti. Az állítható 

öblítési mennyiség a telepítés során beállítható. Az 

IPEE U3 csomag tökéletes megoldás kereskedelmi 

helyeken, ahol a tervezés és a hatékonyság egyaránt 

kulcsfontosságú.

U3Piszoár csomagok
Plus

Kerámia

Sorozat Dome

Bevonat Hydrophobe+ kerámiamáz 

Öblítés típusa Peremes öblítés

Szabványok EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Vortex

Öblítési mennyiség Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyás-védelem Igen

Állapot üzemmód Nincs

Kézi vezérlés gomb Igen

LED visszajelzés Nincs

Telepítés Rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Rendelési szám

U3, 230 V hálózati csatlakozás 6055700084

U3, 6 V akkumulátor 6055700085

  

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés

A szett a következőket tartalmazza:
• Kerámia piszoár

• IPEE Vortex öblítőrendszer

• Vízszintes szifon

• Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet...
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U5 Piszoár csomagok
Premium

Prémium kategória minden szinten
Az IPEE U5 a legkiválóbb modellcsomagunk. A piszo-

ár modern, perem nélküli kialakítása a csúcsminő-

ségű IPEE Vortex öblítőtechnológiával párosul. Az 

öblítési mennyiség bármikor állítható egy mágneses 

kulcs segítségével. Az IPEE U5 optimális higiéniát 

kínál a perem nélküli kerámia kialakításnak és a ha-

tékony, szabályozott vízáramlású öblítőegységének 

köszönhetően. Az IPEE U5 a legjobb piszoár csomag 

olyan helyszínekhez, amelyek megkövetelik a lehető 

legjobb dizájnt, technológiát és felhasználói élményt.

Kerámia

Sorozat Conic

Bevonat Hydrophobe+ kerámiamáz 

Öblítés típusa Perem nélküli + öblítőegység

Speciális funkciók LED-es öblítőegység

Szabványok EN 13407, EN80

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Vortex

Öblítési mennyiség Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyás-védelem Igen

Állapot üzemmód Nincs

Kézi vezérlés gomb Igen

LED visszajelzés Igen

Telepítés Rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Rendelési szám

U5, 230 V hálózati csatlakozás 6055700086

U5, 6 V akkumulátor 6055700087

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés

Perem nélküli kialakítás

Gyors és egyszerű telepítés

A szett a következőket tartalmazza:
• Kerámia piszoár

• IPEE Vortex öblítőrendszer

• Led-es öblítőegység

• Vízszintes szifon

• Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet...
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  ▲ IPEE U5 csomag



Vortex Öblítőrendszer
Készlet utólagos beépítéshez

Plug & Play készlet utólagos 
beépítéshez
Ha továbbfejlesztené szaniter egységeit az IPEE 

öblítőtechnológiával, az IPEE Vortex Retrofit utólag 

felszerelhető készletet válassza. Ez a rendszer 

rendkívül egyszerűen beszerelhető hátsó vízbemeneti 

és -kimeneti nyílással rendelkező kerámia egységek 

széles választékába.

Az IPEE Vortex számos piszoártípussal kompatibilis. 

A teljes áttekintéshez kérjük, tekintse meg a 

kompatibilitási listát.

Kompatibilitási lista

Technológia

Érzékelő technológia IPEE Vortex

Öblítési mennyiség Állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyás-védelem Igen

Állapot üzemmód Nincs

Telepítés Rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Rendelési szám

Vortex, 230 V hálózati csatlakozás 6055700090

Vortex, 6 V akkumulátor 6055700091

  

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs többé hibás öblítés

Gyors és egyszerű telepítés

A szett a következőket tartalmazza:
• IPEE Vortex öblítőrendszer

• Vízszintes szifon

• Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet...
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WC termékcsomagok szerelőkeret nélkül

T1 szerelőkeret nélkül Egyöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap 6055700231

T3 szerelőkeret nélkül Kétöblítéses, rozsdamentes acél érzékelő előlap 6055700233

T5 szerelőkeret nélkül Kétöblítéses, fekete üveg érzékelő előlap 6055700238

Kétöblítéses, fehér üveg érzékelő előlap 6055700201

WC szerelőkeret

WC szerelőkeret Szerelőkeret T1, T3, T5 8050452734

Piszoár csomagok

U1 230 V hálózati csatlakozás 6055700082

6 V akkumulátor 6055700083

U3 230 V hálózati csatlakozás 6055700084

6 V akkumulátor 6055700085

U5 230 V hálózati csatlakozás 6055700086

6 V akkumulátor 6055700087

Vortex utólagos felszerelési készlet 230 V hálózati csatlakozás 6055700090

6 V akkumulátor 6055700091

  

Az esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk.
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