
Perlatory do wszelkich wymagań. 
Od firmy SCHELL.

Oszczędność i 
bezpieczeństwo 

bez utraty  
komfortu 



2

Armatura i perlatory marki SCHELL.
Oszczędność, bezpieczeństwo i komfort.

Armatura firmy SCHELL to nie tylko słynna jakość marki SCHELL, lecz 
również oszczędność wody i przepiękny design. Dzięki bogatej ofercie 
perlatorów marki SCHELL armaturę firmy SCHELL można jeszcze lepiej 
dopasować do potrzeb. Dostępne są perlatory antykradzieżowe, z wy-
pustkami przeciwosadowymi lub o przepływie laminarnym i tym samym 
szczególnie niskoaerozolowe przeznaczone do użytku w obiektach opie-
ki medycznej . Perlatory o szczególnie niskim przepływie do certyfikacji 
LEED lub BREEAM dopełniają ofertę perlatorów firmy SCHELL oferując 
rozwiązanie do wszelkich wymagań.

Oszczędzanie zasobów
Perlatory pomagają w oszczędzaniu nie tylko wody, 
lecz również energii, ponieważ ograniczają przepływ 
zimnej i ciepłej wody. Dzięki napowietrzaniu zimna 
woda staje się przyjemniejsza, przez co zmniejsza się 
jeszcze bardziej zużycie ciepłej wody. Oszczędność 
energii ma ponadto pozytywny wpływ na bilans emi-
sji CO2 budynku.

Bezpieczeństwo w obiektach opieki medycznej 
Perlatory laminarne nie posiadają napowietrzacza, dzię-
ki czemu znacznie ograniczają powstawanie aerozolu. 

Wylewka ścienna PETIT

Jest to szczególnie ważne w placówkach medycznych, 
aby np. skutecznie zminimalizować ryzyko ze strony 
mogących występować w aerozolu wirusów i bakterii.  
 
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Perlatory antykradzieżowe to dobry pomysł wszędzie 
tam, gdzie armatura jest użytkowana przez zmie-
niający się krąg osób i dlatego musi być szczególnie 
wytrzymała i niezawodna. Częstym przypadkiem są 
tutaj (częściowo) publiczne i zakładowe pomieszczenia 
sanitarne. 
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Zmniejszone natężenie przepływu 
Perlatory o zmniejszonym przepływie znacząco 
ograniczają zużycie wody i są idealnym rozwiąza-
niem w przypadku ubiegania się o certyfikat budyn-
ku LEED lub BREEAM.

Perlatory i rodzaje strumienia.
Wpływ na wrażenia i kształt strumienia. 

W zależności od perlatora zmienia się typ strumienia wody i tym samym 
wrażenia dla użytkownika. W ofercie firmy SCHELL są dostępne cztery 
różne typy, które mają różne zalety. I tak np. napowietrzony strumień 
wody zapewnia większy komfort podczas mycia przy jednocześnie 
zmniejszonym zużyciu wody.

Napowietrzanie
Perlatory z napowietrzaczem nawet przy zmniejszo-
nym przepływie wody zapewniają komfort podczas 
mycia rąk. Oprócz tego mamy wrażenie, że strumień 
wody jest pełniejszy i delikatniejszy.

Przepływ laminarny 
Perlatory laminarne nie posiadają napowietrzacza 
zmniejszając tym samym powstawanie aerozolu, co 
jest istotne np. w szpitalach oraz placówkach pie-
lęgnacyjnych. 

Kompatybilne z 
BREEAM i LEED

Oszczędzają wodę

Oszczędzają wodę



4

Perlatory M24 x 1AG z tuleją do armatury umywalkowej. 
Inteligentne połączenie do specyficznych wymagań. 

Chcą Państwo ubiegać się o certyfikat budynku LEED lub BREEAM, ?  
A może potrzebny jest niskoaerozolowy strumień wody wypływający  
z armatury? Z pomocą przychodzi oferta dedykowanych perlatorów 
firmy SCHELL do armatury umywalkowej z serii PURIS, CELIS, PETIT 
oraz  MODUS z szeregiem różnych opcji, pozwalająca sprostać wszel-
kim wymaganiom w miejscu użytkowania.

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody 
Seryjny perlator 5 l do PETIT, PURIS i CELIS pomaga w minimalizowaniu zużycia wody. Jeszcze oszczędniejszy 
jest seryjny perlator 3,8 l MODUS E.

Idealny do certyfikacji BREEAM 
Perlator do certyfikacji BREEAM zmniejsza przepływ do 3 l/min.

Idealny do certyfikacji LEED 
Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza przepływ do 1,3 l/min.

Zabezpieczony przed kradzieżą 
Perlator UNIVERSAL posiada specjalne zabezpieczenie przed kradzieżą i można go odkręcić jedynie  
za pomocą specjalnego klucza. Przepływ: 5,7 l/min

Do niskiego ciśnienia 
Perlator bez dławienia do armatury niskociśnieniowej pozwala na zastosowanie go w systemach bezciśnieniowych. 

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej na przykład w służbie zdrowia 
Niskoaerozolowy perlator zapewnia przepływ laminarny bez powietrza z niskim uwalnianiem aerozolu. 
Przepływ: 5 l/min

PURIS ECELIS EPETIT SC MODUS E

Nr kat. SCHELL Wskazówka Rodzaj strumienia Przepływ Rozmiar 
przyłącza Armatura SCHELL

28 922 06 99 seryjny z napowietrzaczem 5 l/min maks. M24 x 1AG PETIT, CELIS, PURIS 

28 936 06 99* seryjny z napowietrzaczem 3,8 l/min maks. M24 x 1AG MODUS 

28 932 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

BREEAM zmniejszone natężenie 
przepływu

3 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

28 931 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

LEED zmniejszone natężenie 
przepływu

1,3 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

02 121 06 99 antykradzieżowy z napowietrzaczem 5,7 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS

28 905 06 99 Niskie ciśnienie z napowietrzaczem 5 l/min maks. M24 x 1AG PURIS 

28 937 06 99* niskoaerozolowy laminarny 5 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

*dostępny od kwartału 1/2023
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CELIS E

PURIS E MODUS E
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VITUS E MODUS E  
z wylewką ścienną

LINUS E PETIT SC  
z wylewką ścienną

WALIS E

Perlatory M18,5 x 1AG lub M24 x 1AG do natynkowej  
armatury umywalkowej. 
Pożądane szczególnie w służbie zdrowia. 

Armatura z wylewką ścienną ma długą  tradycję stosowania w szpitalach. 
Dzięki dedykowanym perlatorom marki SCHELL do serii VITUS, LINUS, 
WALIS oraz do armatury z wylewką ścienną z serii PETIT i  MODUS może 
ona jeszcze lepiej spełniać specyficzne dla tego miejsca wymagania. Perla-
tory firmy SCHELL pomagają w utrzymaniu higieny wody uwalniając dzię-
ki zmienionemu strumieniowi mniej aerozolu. Nadają się one oczywiście 
również do innych miejsc zastosowania poza służbą zdrowia. 

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody 
Seryjny perlator 5 l do VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC z wylewką ścienną i MODUS z wylewką 
ścienną pomaga w minimalizowaniu zużycia wody. Jeszcze oszczędniejszy jest seryjny perlator 
3,8 l armatury MODUS E z wylewką ścienną.

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej na przykład w służbie zdrowia 
Niskoaerozolowy perlator zapewnia przepływ laminarny bez powietrza z niskim uwalnianiem 
aerozolu. Oprócz tego pozwala on na zmianę punktu padania strumienia wody w taki sposób, 
by nie padał w otwarty syfon.

Idealny do certyfikacji BREEAM 
Perlator do certyfikacji BREEAM zmniejsza przepływ do 3 l/min.

Idealny do certyfikacji LEED 
Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza przepływ do 1,3 l/min.

Nr kat. SCHELL Wskazówka Rodzaj strumienia Przepływ Rozmiar 
przyłącza Armatura SCHELL

02 007 00 99 seryjny z napowietrzaczem 5 l/min maks. M18,5 x 1AG VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 

28 939 00 99 niskoaerozolowy laminarny 7,5 – 9 l/min  
(przy 3 bar)

M18,5 x 1AG Opcjonalnie do VITUS, LINUS, PETIT SC,  
WALIS, seryjnie do armatury szpitalnej VITUS

28 936 06 99 seryjny z napowietrzaczem 3,8 l/min maks. M24 x 1AG MODUS E z wylewką ścienną

28 932 00 99 BREEAM zmniejszone natężenie 
przepływu

3 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną

28 931 00 99 LEED zmniejszone natężenie 
przepływu

1,3 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną

28 937 06 99 niskoaerozolowy laminarny 5 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do MODUS E z wylewką ścienną



7

VITUS E-T

LINUS E WALIS E
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Nr kat. SCHELL Wskazówka Rodzaj strumienia Przepływ Rozmiar 
przyłącza Armatura SCHELL

02 161 00 99 seryjny,  
antykradzieżowy 

z napowietrzaczem 5 l/min maks. M24 x 1AG XERIS

28 926 00 99 LEED, 
antykradzieżowy

zmniejszony przepływ 1,3 l/min maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do XERIS

28 938 00 99* niskoaerozolowy,  
antykradzieżowy

laminarny 5,7 l/min. maks. M24 x 1AG Opcjonalnie do XERIS

Antykradzieżowe perlatory M24 x 1AG do armatury umywalkowej.
Dopasuj nagradzaną armaturę XERIS do każdych warunków. 

Rodzina XERIS łączy długotrwałą niezawodność, nienaganną higienę z 
innowacyjnym i atrakcyjnym wzornictwem. Wystarczy wspomnieć tutaj 
oXERIS E-T, która już kilkukrotnie zdobyła prestiżowe nagrody za design. 
Dzięki dedykowanym perlatorom antykradzieżowym ten flagowy model 
można z powodzeniem zastosować również w budynkach, dla których 
chcemy uzyskać certyfikat zrównoważonego rozwoju. Dostępny jest 
również niskoaerozolowy perlator o przepływie laminarnym przeznaczony 
do obiektów medycznych .

Perlator:

Pomaga w oszczędzaniu wody 
Seryjny perlator 5 l do XERIS pomaga w 
minimalizowaniu zużycia wody.

Idealny do certyfikacji LEED 
Perlator do certyfikacji LEED zmniejsza  
przepływ do 1,3 l/min.

Pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej 
na przykład w służbie zdrowia 
Niskoaerozolowy perlator zapewnia prze-
pływ laminarny bez powietrza z niskim 
uwalnianiem aerozolu. Przepływ: 5,7 l/min  

*dostępny od kwartału 1/2023

XERIS E
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Nr kat. SCHELL Wskazówka Rodzaj strumienia Przepływ Rozmiar 
przyłącza Armatura SCHELL

28 935 00 99 seryjny z napowietrzaczem 10 l/min  
(przy 3 bar)

M24 x 1IG GRANDIS

28 934 00 99 oszczędny z napowietrzaczem 4,5 l/min maks. M24 x 1IG Opcjonalnie do GRANDIS

Perlatory M24 x 1IG do armatury kuchennej.
Higiena i oszczędność wody w kuchni. 

Armatura kuchenna GRANDIS E firmy SCHELL przekonuje możliwością 
bezdotykowego i ręcznego uruchamiania zapewniając duży komfort i 
higienę w kuchniach zlokalizowanych w obiektach publicznych i zakła-
dowych. W połączeniu z perlatorami marki SCHELL pozwala ona na 
osiągniecie wymaganych celów w zakresie oszczędzania wody. 

Perlator:

Do profesjonalnej pracy w kuchni 
Perlator z napowietrzaczem o przepływie  
10 l/min (przy 3 bar) pomaga w efektywnej  
pracy w kuchni.

Pomaga w oszczędzaniu wody 
Oszczędny perlator zmniejsza przepływ  
do 4,5 l/min.

GRANDIS E
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MODUS E i perlator o zmniejszonym przepływie

XERIS E i perlator z napowietrzaczem
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Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą  
umywalkową PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E

Perlator 5 l/min maks., z napowietrzaczem,  
seryjny do PURIS, CELIS i PETIT 
Nr kat. 28 922 06 99

Perlator 3,8 l/min max., z napowietrzaczem,  
seryjny do MODUS E 
Nr kat. 28 936 06 99*

Perlator 3 l/min maks., BREEAM, 
o zmniejszonym przepływie 
Nr kat. 28 932 06 99*  
(Zestaw 10 szt.)

Perlator 1,3 l/min maks., LEED, 
o zmniejszonym przepływie  
Nr kat. 28 931 06 99* 
(Zestaw 10 szt.)

Perlator 5,7 l/min maks., z napowietrzaczem,  
antykradzieżowy 
Nr kat. 02 121 06 99

Perlator 5 l/min maks., z napowietrzaczem,   
do armatury niskociśnieniowej PURIS 
Nr kat. 28 905 06 99

Perlator 5 l/min maks., o przepływie laminarnym, 
niskoaerozolowy 
Nr kat. 28 937 06 99*

Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą  
VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC, MODUS E  
z wylewką ścienną

Perlator 5 l/min maks., z napowietrzaczem,  
seryjny, do VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 
Nr kat. 02 007 00 99

Perlator 7,5-9 l/min (przy 3 bar), o przepływie 
laminarnym, niskoaerozolowy 
Nr kat. 28 939 00 99

Perlator 3,8 l/min maks., z napowietrzaczem,  
seryjny, do MODUS E 
Nr kat. 28 936 06 99

Perlator 3 l/min maks., BREEAM, 
o zmniejszonym przepływie 
Nr kat. 28 932 00 99

Perlator 1,3 l/min maks., LEED, 
o zmniejszonym przepływie 
Nr kat. 28 931 00 99

Perlator 5 l/min maks., o przepływie laminarnym,  
niskoaerozolowy 
Nr kat. 28 937 06 99

Perlator SCHELL kompatybilny z armaturą  
umywalkową XERIS

Perlator 5 l/min maks., z napowietrzaczem,  
seryjny, antykradzieżowy 
Nr kat. 02 161 00 99

Perlator 1,3 l/min maks., LEED,  
antykradzieżowy 
Nr kat. 28 926 00 99

Perlator 5,7 l/min maks., o przepływie laminarnym, 
niskoaerozolowy, antykradzieżowy 
Nr kat. 28 938 00 99*

Perlator SCHELLkompatybilny z armaturą  
kuchenną GRANDIS

Perlator 10 l/min (przy 3 bar), z napowietrzaczem,  
seryjny 
Nr kat. 28 935 00 99

Perlator 4,5 l/min maks., z napowietrzaczem 
Nr kat. 28 934 00 99

*dostępny od kwartału 1/2023

Polecane akcesoria

Klucz uniwersalny 
Nr kat. 77 758 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu


