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BIS Vario®

Výškově nastavitelná WC a umyvadla 
pro větší nezávislost v oblasti domácí a ošetřovatelské péče
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BIS Vario®

Hygienický komfort v každé situaci

Kvalitnější život v každodenním životě - nejen ve stáří. Instalací flexibilního systému 
BIS Vario® zajistíte vysokou úroveň bezpečnosti v sanitárním prostoru a výrazně větší 
nezávislost a úlevu pro všechny zúčastněné.

Výhody:
  Zvýšení hodnoty vaší nemovitosti / vybavení
   Vhodné pro nemocnice, instituce s pečo-
vatelskou službou, domovy pro seniory a 
vícegenerační domácnosti

   Ekonomická investice do budoucnosti 
díky dlouhodobému a individuálnímu 
využívání sanitárních místností (bez 
následných nákladů na přestavbu; nižší 
výdaje na personál)

Výškově nastavitelné předstěnové prvky 
řady BIS Vario® umožňují flexibilní na-
stavení výšky sedátka a umyvadla podle 
individuálních potřeb uživatele. 

Sedání a vstávání z příliš vysokých nebo 
příliš nízkých toalet je často problémem pro 
starší osoby, tělesně postižené osoby a osoby 
vyšší nebo nižší než průměr. Totéž platí pro 
ohýbání nebo natahování při používání příliš 
vysokých nebo příliš nízkých umyvadel.
To platí zejména v případě, kdy v jedné 
domácnosti žije několik generací s různými 
tělesnými dispozicemi.

Inovativní systém BIS Vario® nabízí variabilní 
a perspektivní řešení. V závislosti na verzi 
umožňují předstěnové prvky ruční nebo 
elektrické nastavení výšky. Jsou kompatibi-
lní s veškerou běžnou standardní sanitární 
keramikou, lze je snadno rozšířit a nenásilně 
zapadají do interiéru příslušné místnosti.

To vede k výraznému zvýšení užitné hodnoty 
nemovitosti pro její obyvatele i zvýšení 
hodnoty při dalším prodeji pro majitele nebo 
stavebníka.

BIS Vario® –  výhodná investice do bu-
doucnosti!
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10 cm mechanicky 
nastavitelný*.

* pomocí nářadí

30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro standardní 
WC mísy a  WC 
s bidetovou sprškou.

30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro běžnou            
sanitární keramiku.

30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro WC 
s bidetovou sprškou. 

30 cm elekt. nastavitelný; 
+ bezbariérová vodicí sada
vhodné pro WC keramiku     
s výškou 70 cm.

Umyvadlový modul;       
30 cm elekt. nastavitelný; 
vhodné pro umyvadla      
s montážní vzdáleností 
28 cm a šířkou až 70 cm.

BIS Vario® WC 
Basic 10

elektricky
výškově nastavitelné

BIS Vario® WC 
DeSign 30

BIS Vario® WC 
DeLuxe  30

BIS Vario® WC 
Fresh  30

BIS Vario® WC 
Care 30

BIS Vario® WT 
DeLuxe  30

WC mechanický WC elektrický WT elektrický



BIS Vario® samostatné a stylové bydlení
Comfort a DeSign ve vaší domácnosti

Nezávislost je cenným majetkem, který je třeba zachovat, zejména 
s přibývajícím věkem. Vzhledem ke změnám životních podmínek a 
fyzickým požadavkům je často nutné udělat ústupky nebo upravit 
obytný prostor. V této souvislosti výrobky BIS Vario® významně 
přispívají k individuální svobodě, protože umožňují lidem zůstat déle 
ve známém prostředí. Zároveň nabízejí řešení, které je stejně stylové 
jako praktické, ať už jde o domy pro seniory nebo vícegenerační 
domácnosti. 

Výškově nastavitelné předstěnové prvky jsou vždy bezpečným 
řešením. Předcházejí nutnosti následných renovačních prací, a 
protože je lze snadno rozšířit, lze je kdykoli přizpůsobit individuálním 
potřebám. To vytváří nejen přidanou hodnotu z hlediska komfortu 
pro obyvatele, ale také zvýšenou finanční hodnotu pro majitele nebo 
provozovatele nemovitosti. 
 

Stylové vybavení v kombinaci s vysokou kvalitou života - v každé fázi života
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BIS Vario® WC a WT předstěnové systémy se díky své kompatibilitě s veškerou běžnou standardní keramikou harmonicky 

začlení do každého prostoru. Nenápadné ovládací prvky jsou díky umístění na stěnu snadno přístupné.

Funkční a stylové začlenění do celkového kon-
ceptu koupelny. Nově se skleněným krytem

WC a WT zabudovaný modul je vyho-
vující s většinou sanitární keramiky

Výhody:
  Větší nezávislost a samostatnost
  Odlehčení pro příbuzné nebo omezení využívání pečovatelských služeb

   Lepší hygiena a bezpečnost
   Zvýšení hodnoty vaší nemovitosti nebo zařízení
   Zachování soukromí
   Možnost kombinace se sprchou a toaletou
  Možnost státního nebo institucionálního financování

elektricky
výškově nastavitelné
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BIS Vario® pro zdravotnická a pečovatelská zařízení
Spokojení pacienti i přes úsporu nákladů - díky přizpůsobitelnému sanitárnímu vybavení

V době, kdy se pacienti stále více stávají klienty pečovatelských 
zařízení, vytvářejí výškově nastavitelné předstěnové prvky indivi-
duální komfort, který výrazně zvyšuje atraktivitu daného zařízení    
ve srovnání s konkurencí.

Systém BIS Vario® usnadňuje pacientům nejen pobyt v  zařízení        
s pečovatelskou službou, ale také uleví ošetřujícímu personálu větší 
samostatností pacientů a umožňuje jim při poskytování pomoci zau-
jmout polohu šetrnou k zádům, protože se mimo jiné již není nutné 
naklánět dopředu.

Výškově nastavitelné sanitární prvky zvyšují pohodlí pacientů i personálu
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Maximální pohodlí díky 
nastavitelné výšce

Zachování samostatnosti díky 
integrovaným loketním opěrkám

Diskrétní design bez zákoutí pro nečistoty umožňuje snadné čištění a zajišťuje tak optimální hygienické podmínky.
Do zařízení lze volitelně integrovat odpovídající loketní opěrky, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti.

Výhody:
  Výrazně větší pohodlí, hygiena a bezpečnost pro pacienty
  Optimalizace procesu regenerace a prevence u pacientů
   Investice navíc díky časové úlevě a šetrnému nasazení 
ošetřovatelského personálu

   Flexibilní rozšiřitelnost s cenově výhodným základním modelem
   Kombinace WC s bidetovou sprškou je možná 
 u BIS Vario® WC DeSign 30, Fresh 30 a Care 30 

elektricky
výškově nastavitelné



BIS Vario® WC DeSign 30BIS Vario® WC Basic 10 BIS Vario® WC DeLuxe 30

Výr. č. Název

035 2 510 BIS Vario® WC Basic 10 
odpad univerzální horizontální

Výr. č. Název

035 3 125 BIS Vario® WC DeLuxe 30, 
odpad vertikální 

035 3 126 BIS Vario® WC DeLuxe 30, 
odpad horizontální 

   WC předstěnový modul 
   se splachovací nádržkou Geberit, 
   typ Sigma
   I po instalaci je možné plynulé  
nastavení výšky sedátka o 10 cm

   Lze kombinovat se všemi ovládacími 
tlačítky pro modul Geberit Sigma

   Volitelně s bedněním nebo speciální 
keramikou BIS Vario® WC Basic

   Možnost dodatečného osazení  
a zabudování WC se sprškou 
( Přívod elektrické energie musí 
být zajištěn na místě)

   WC předstěnový modul   
se splachovací nádržkou Geberit,  
typ Omega

   Výška sedátka je plynule elektricky 
nastavitelná v rozmezí až 30 cm

  Rozšiřitelné o područky z nerezové oceli
   Obsahuje předstěnový rám se  
splachovací nádržkou, tlačítkem (bílé), 
plastovým krytem a odtokovou sadu

  Včetně kabelového ručního spínače 
 pro elektrické nastavení výšky 
   Bezpečné díky omezovačům 
zdvihu (nahoře + dole) 

BIS Vario® – kompletní systém
Nejvyšší kvalita a individualita pro všechny požadavky

  WC předstěnový modul   
se splachovací nádržkou Geberit,  
typ Omega
   Výška sedátka je plynule elektricky 
nastavitelná v rozmezí až 30 cm

   Lze rozšířit o upevňovací rámy 
a područky z nerezové oceli

   Včetně předstěnového rámu 
s nádržkou, skleněného ovládacího 
panelu (bílý, černý, stříbrošedý) 
a odpadní připojovací sady

   Včetně skleněného krytu DeSign 
(bílý, černý, stříbrošedý) 

   Včetně rádiového dálkového  
ovládání pro elektrické nastavení  
výšky (nahoru, dolů, spláchnout) 

   Bezpečné díky omezovačům 
zdvihu (nahoře + dole) 

   Vhodné pro WC a většinu  
WC se sprškou (nutné předem ověřit)

Výr. č. Název

035 3 135  odpad vertikální | bílý
035 3 136 odpad horizontální | bílý
035 3 145     odpad vertikální | černý
035 3 146 odpad horizontální | černý
035 3 155     odpad vertikální | stříbrošedý
035 3 156 odpad horizontální | stříbrošedý

RAL 9010 černýRAL 9006



BIS Vario® WC Fresh 30 BIS Vario® WT DeLuxe 30BIS Vario® WC Care 30

Výr. č. Název

035 3 605 BIS Vario® WC Fresh 30, 
odpad vertikální

035 3 606 BIS Vario® WC Fresh 30, 
odpad horizontální

Výr. č. Název

035 3 225 BIS Vario® WC Care 30,  
odpad vertikální 

035 3 226 BIS Vario® WC Care 30,  
odpad horizontální 

Výr. č. Název

035 3 800 BIS Vario® WT DeLuxe 30 
odpad univerzální

   Jako DeLuxe 30, včetně bezbariérové   
vodicí sady pro sklopná madla

   WC předstěnový modul   
se splachovací nádržkou Geberit,  
typ Omega

   Výška sedátka je plynule elektricky 
nastavitelná v rozmezí až 30 cm

   Připraveno pro uchycení sklopných 
 madel (vč. ovládacího panelu  
pro výškové nastavení a spouštění alarmu) 

   Obsahuje předstěnový rám se  
splachovací nádržkou, tlačítkem (bílé), 
plastovým krytem a odtokovou sadu

   Bezpečné díky omezovačům 
zdvihu (nahoře + dole) 
V případě potřeby na vyžádání

   Jako DeLuxe 30, včetně přídavné  
přípojky vody a elektrického napojení  
pro většinu WC se sprškou 
 (nutné předem ověřit)

   WC předstěnový modul   
se splachovací nádržkou Geberit,  
typ Omega

   Výška sedátka je plynule elektricky 
nastavitelná v rozmezí až 30 cm

   Rozšiřitelné o područky z nerezové oceli
   Obsahuje předstěnový rám se  
splachovací nádržkou, tlačítkem (bílé), 
plastovým krytem a odtokovou sadu

   Bezpečné díky omezovačům 
zdvihu (nahoře + dole) 

   Předstěnový prvek pro umyvadla  
s předmontovanými vývody

   Výška umyvadla je plynule elektricky 
nastavitelná v rozmezí až 30 cm

   Včetně předstěnového rámu,  
odtokové sady a ručního spínače  
pro výškové nastavení, UP sifonu 
a rohových ventilů 

   Vhodné pro umyvadla s roztečí 
pro uchycení 28 cm a šířkou  
keramiky až 70 cm 

   Zakázkové produkty na vyžádání
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Výr. č. Název

035 3 060 BIS Vario® WC područky
mechanické, pro moduly  

Deluxe a Fresh

035 3 065 BIS Vario® WC područky
elektrické, pro moduly  

DeLuxe a Fresh

Výr. č. Název

035 3 061 BIS Vario® WC držák 
toal. papíru. Pro připevnění       
na BIS Vario® WC područky

Výr. č. Název

035 3 071 BIS Vario® WC HEWI Life 
područky, antracit 

pro WC Element Care 30

035 3 073 BIS Vario® WC HEWI Life 
područky, bílé

 pro WC Element Care 30

Výr. č. Název

035 3 250 BIS Vario® WC vodící sada 
(součástí BIS Vario® 

WC Care 30)

Výr. č. Název

035 3 077 BIS Vario® WC držák
ručního ovl. (vhodné pro WC 

prvky DeLuxe a Fresh)

Výr. č. Název

035 3 940 BIS Vario® WC přední deska         
035 3 941 BIS Vario® WC boční deska 
035 3 943 BIS Vario® WC Basic deska

BIS Vario® příslušenství
Budoucnost díky rozšiřitelnosti

Výr. č. Název

035 3 960 BIS Vario® WC základní kera-
mické (volitelné)

Výr. č. Název

035 3 099 BIS Vario® WC rozšiřovací sada,
pro DeSign 30 na DeLuxe 30     

s nerez. područkami



Využijte rozsáhlé servisní know-how skupiny Walraven pro svůj projekt!

Když se rozhodnete pro systém BIS Vario®, získáte nejen inovativní 
technologii a vynikající kvalitu, ale také kompetentní a individuální 
produktovou podporu.  

Podrobně vám poradíme s výběrem našeho systému a příslu- 
šenství. Při plánování instalace vám pomůžeme prostřednictvím 
služby plánování projektu našeho technického oddělení, které 
vám v případě potřeby poskytne i hotové texty nabídek. Pro 
bezproblémovou instalaci vám nabízíme osobní servis na místě ze 
strany našich zkušených aplikačních techniků, kteří zaškolí vaše 
řemeslníky a podpoří je při instalaci. 

Tímto způsobem zajistíte nejvyšší možnou flexibilitu v oblasti 
sanitární instalace vašeho stavebního projektu bez větší námahy.

Komplexní všestranná podpora od poradenství  
až po samotnou instalaci

Výhody: 
   Kompletní a přehledný systém produktů včetně příslušenství a 
náhradních dílů

   Služba plánování a instalace na míru 
   Komplexní stavební know-how
   Informace o možnostech financování
  Připravené texty pro výběrová řízení v různých formátech

BIS Vario® servis plus
Výhody pro projektanty, stavitele a montážní firmy

Řešení, které se přizpůsobí vašim individuálním 
potřebám

Výškově nastavitelné předstěnové prvky BIS Vario® vám díky 
jasnému a praktickému modulárnímu principu umožňují cenově 
výhodné zavedení pohodlné variability pro sanitární prostory.

Flexibilní možnost pomocí rozšiřujících sad zabraňuje drahým a 
časově náročným přestavbám a umožňuje kdykoli rozšířit systémy 
o komponenty z rozmanitého sortimentu příslušenství BIS Vario®. 
Snadno lze integrovat například bezpečnostní funkce, jako jsou 
loketní opěrky a nebo alarm.

Rádi vás také podpoříme našimi odbornými znalostmi při realizaci 
individuálních speciálních požadavků.
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BIS Vario® reference
Spokojenost je tím nejlepším doporučením

Výhody pro investory:
  Zvýšení hodnoty vybavení
   Jedinečné prodejní argumenty z hlediska marketingu 
   Odlehčení pro ošetřující personál

Výhody pro uživatele:
   Nezávislost až do vysokého věku
   Zachování soukromí
   Komfort a bezpečnost v koupelně
   Stylový design koupelny s komfortní funkcí
  Optimální řešení pro vícegenerační domácnosti 

Výhody pro projektanty a montážní firmy:
   Naplánování projektu naším technickým oddělením
   Dokumenty připravené k použití ve všech běžných formátech
   Pokyny a instalace od našeho technika pro aplikace na stavbě



Funkce a design ve vícegenerační koupelně
BIS Vario® WC DeSign 30 včetně WC s bidetovou sprškou 

Dům pro seniory Schwelm

Domov s pečovatelskou službou provozuje 
evangelická farnost ve Schwelmu. Cílem 
subjektu je umožnit obyvatelům co nejvyšší 
kvalitu života a sebeurčení. Při modernizaci 
budovy bylo proto 80 sociálních prostor vy-
baveno předstěnovými prvky od BIS Vario®. 
Všechny systémy mají elektrické výškové 
nastavení včetně područek z nerezové oceli, 
pneumatické splachování spouští úsporné 
dvojité splachovací tlačítko. Společnost 
Walraven podporovala investora svými 
službami od počátečního plánování až po 
konečnou montáž a zajistila, aby proces 
probíhal bez jakýchkoliv komplikací.

Nově získaná variabilita vzbudila nadšení 
obyvatel i provozovatelů, takže bezpro-
středně po projektu bylo v tomto domově 
instalováno dalších 20 systémů BIS Vario®. 

BIS Vario® v soukromém sektoru
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bis-vario.com

Česká republika
Slovenská republika 

Walraven s.r.o.
Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL)  Tienen (BE)  Bayreuth (DE)
Banbury (GB)  Malmö (SE)  Grenoble (FR)
Barcelona (ES)  Kraków (PL)  Mladá  
Boleslav (CZ)  Moscow (RU)  Kyiv (UA)  
Detroit (US)  Shanghai (CN)  Dubai (AE)
Budapest (HU)

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám mohli 
pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci
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