
Umyvadlové a sprchové armatury pro veřejné sanitární prostory –
od firmy SCHELL



Technologie armatur 
„Made in Germany“

Před téměř devadesáti lety položil pan Hubert Schell základ dodnes trva-
jící úspěšné historii výroby produktů sanitární techniky počínající výrobou 
rohových ventilů. Díky svému předsevzetí posouvat vše dopředu se stala 
firma Schell Armaturen jedním z hlavních dodavatelů kompletního 
sortimentu armatur pro veřejné, poloveřejné a průmyslové objekty.

Pokud se jedná o hygienu a udržitelný způsob nakládání 
s pitnou vodou, nabízí značka Schell inteligentní armatury,  
které splňují ty nejpřísnější nároky na standardy kvality. 
Armatury pro umyvadla, sprchy, WC i pisoáry spojují základní  
prvky na tyto výrobky kladené, tedy design, kvalitní zpracová-
ní, spolehlivá ovládací technika. Díky mnoha různým varian-
tám těchto výrobků lze uspokojit ty nejvyšší nároky na vyba-
vení veřejných prostor s umyvadly, sprchami nebo toaletami.

Z počátečního sortimentu rohových ventilů se postupně vy-
vinul rozsáhlý sortiment ventilů pro připojení armatur i bílé  

techniky, a to často v kombinaci s přidaným uživatel-
ským komfortem, vždy v provedení z kvalitních materiálů.

Od samého počátku je firma Schell spojena se sídlem 
v městě Olpe a se značkou kvality „Made in Germa-
ny“. Rodinná firma ve třetí generaci se cítí odpovědna 
odkazu svých předků. A to s úspěchem – v posledních 
letech bylo dosaženo stabilního růstu nejen na domá-
cím německém trhu, ale především na exportních trzích.

Sídlo firmy Schell Armaturen v městě Olpe, Severní Porýní-Vestfálsko

Výrobní hala a administrativní budova se školícím centrem Výrobní hala a logistické centrum



Bezdotykové ovládání pomocí infra-senzoru: 
umyvadlové elektronické armatury SCHELL – funkčnost, komfort, hygiena, úspornost a design

Elektronická 
umyvadlová armatura
PURIS E 

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  verze i na nízký tlak směšovací
•  možno nastavovat přes aplikaci  
    SSC a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému 
    Schell SWS

Elektronická 
umyvadlová armatura
CELIS E

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  i ve vyšším provedení  
    pro desková umyvadla
•  možno nastavovat přes aplikaci  
    SSC a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému 
    Schell SWS

Elektronická 
umyvadlová armatura
MODUS E

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  úsporný perlátor 3l/min.

Elektronická 
umyvadlová armatura
MODUS Trend E 

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  úsporný perlátor 3l/min.

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství, baterií, resp. zdrojů, 
lze je doplnit o úsporné perlátory vyhovující požadavkům BREEAM nebo LEED.

Další série elektronických umyvadlových armatur:

Elektronické 
umyvadlové armatury
XERIS E

•  3 velikosti
•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací nebo na jednu vodu
•  možno nastavovat přes aplikaci SSC a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému Schell SWS

NOVINKA NOVINKA



Samouzavírací tlačné 
umyvadlové armatury
PURIS SC

•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  ovládání teploty vody 
    otáčením tlačítka

Samouzavírací 
umyvadlová armatury
XERIS SC

•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  ovládání teploty vody 
    otáčením tlačítka
•  2 velikosti

Tlačné ovládání pomocí samouzavírací kartuše:
umyvadlové samouzavírací armatury SCHELL – funkčnost, komfort, hygiena, úspornost a design

Samouzavírací 
umyvadlová armatury
PETIT SC

•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na jednu vodu
•  ovládání teploty vody 
    otáčením tlačítka

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství, lze je doplnit o speciální 
perlátory chráněné proti odmontování/krádeži.

Další série samouzavíracích umyvadlových armatur:



VITUS – nástěnné umyvadlové armatury

Modulární systém armatur s univerzálním robustním tělem 
a množstvím variant ovládání – směšovací, s termostatem, 
pákové, samouzavírací, elektronické

Bezdotyková 
s infra-senzorem

Elektronická 
umyvadlová armatura
VITUS VW-E-T

•  provoz na baterie
•  na vysoký tlak směšovací
•  s termostatem
•  možnost manuální termické dezinfekce
•  možno nastavovat přes aplikaci SSC  
    a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému Schell SWS

Samouzavírací 
tlačná

Samouzavírací 
umyvadlová armatura
VITUS VW-SC

•  na vysoký tlak směšovací
•  i ve verzi s termostatem
•  možnost manuální termické dezinfekce

Nemocniční  
s dlouhou pákou

Nástěnná
umyvadlová armatura
VITUS VW-AH

•  na vysoký tlak směšovací
•  i ve verzi s termostatem
•  možnost manuální termické dezinfekce Samouzavírací 

tlačná

Samouzavírací 
umyvadlová armatura
PETIT W-SC

•  na vysoký tlak na jednu vodu

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství, baterií, resp. zdrojů, 
lze je doplnit o úsporné perlátory vyhovující požadavkům BREEAM nebo LEED.



MODUS E – nástěnné umyvadlové armatury

Bezdotykové armatury na infra-senzor

LINUS E – podomítkové umyvadlové armatury

Elektronická 
umyvadlová armatura
MODUS E

•  provoz na baterie
•  na vysoký tlak na jednu vodu
•  2 délky ramínek
•  perlátor s průtokem 3l/min.

Elektronická 
umyvadlová armatura
LINUS W-E 

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací nebo na jednu vodu
•  3 délky ramínek
•  možno nastavovat přes aplikaci SSC  
    a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému Schell SWS

Samozavírací 
umyvadlová armatura
LINUS W-SC

•  na vysoký tlak směšovací nebo na jednu vodu
•  3 délky ramínek
•  čelní deska z pochromované mosazi 
    nebo kartáčované nerezi

Elektronická 
umyvadlová armatura
WALIS E

•  provoz  na baterie
•  na vysoký tlak na jednu vodu
•  možno nastavovat přes aplikaci SSC 
    a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému Schell SWS

Bezdotyková 
s infra-senzorem

Bezdotyková 
s infra-senzorem

Samouzavírací 
směšovací

Bezdotyková 
nástěnná 

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství, baterií, resp. zdrojů, lze je 
doplnit o úsporné perlátory vyhovující požadavkům BREEAM nebo LEED. K podomítkovým 
armaturám jsou k dispozici podomítkové boxy s mosaznou vodní tratí.

NOVINKA

NOVINKA



Podomítkové sprchové samouzavírací armatury LINUS: 
sprchové armatury SCHELL LINUS – funkčnost, komfort, hygiena, úspornost a design

Samouzavírací tlačné 
sprchové armatury
LINUS D-SC

Samouzavírací  
sprchová armatura
LINUS D-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatem
•  možnost provádění termické dezinfekce 
•  čelní deska z pochromované mosazi 
    nebo nerezi

Samouzavírací  
sprchová armatura
LINUS D-SC-M / D-SC-V

•  na vysoký tlak s termostatem
•  ovládání teploty vody otáčením tlačítka 
•  čelní deska z pochromované mosazi 
    nebo nerezi

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství.



Podomítkové sprchové samouzavírací armatury LINUS Basic:  
sprchové armatury SCHELL LINUS Basic  – funkčnost, komfort, hygiena, úspornost a design

Samouzavírací tlačné 
sprchové armatury
LINUS Basic D-SC

Samouzavírací  
sprchová armatura
LINUS Basic D-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatem
•  možnost provádění termické dezinfekce 
•  čelní deska z kartáčované nerezi

Samouzavírací  
sprchová armatura
LINUS Basic D-SC-M

•  na vysoký tlak směšovací
•  ovládání teploty vody otáčením tlačítka 
•  čelní deska z kartáčované nerezi

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství.



Nástěnné sprchové armatury VITUS

Modulární systém armatur s univerzálním robustním tělem 
a množstvím variant ovládání – směšovací, s termostatem, 
pákové, samouzavírací, elektronické

Samouzavírací nástěnná 
sprchová armatura
VITUS VD-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatem
•  možnost vývodu na sprchu nahoru 
    nebo dolů 
•  možnost manuální termické dezinfekce

Samouzavírací nástěnná
sprchová armatura
VITUS VD-SC-M / SC-V

•  na vysoký tlak směšovací 
    nebo na předmích.vodu
•  možnost vývodu na sprchu nahoru 
    nebo dolů 
•  ovládání teploty vody otáčením tlačítka

Samouzavírací 
s termostatem

Samouzavírací 
směšovací

Všechny armatury jsou dodávány vč. připojovacího příslušenství a baterií.
Pro kompletaci jsou doporučeny sprchové hlavice SCHELL.



Nástěnné sprchové panely LINUS Trend

Sprchové panely SCHELL LINUS Trend z kartáčované nerezi  
se samouzavírací armaturou a pevnou sprchovou hlavicí – 
odolnost, robustnost a rychlá montáž

Samouzavírací tlačné 
sprchové panely
LINUS Trend DP-SC-M

•  na vysoký tlak směšovací
•  ovládání teploty vody otáčením tlačítka
•  možnost napojení na přívod vody zezadu, 
    shora nebo zdola

Samouzavírací 
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-T

•  s termostatem

Samouzavírací 
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-V

•  na vysoký tlak,
    na předmíchanou vodu

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA



Kuchyňská elektronická armatura GRANDIS E

Na infra-senzor i ovládání pákou

Kuchyňské armatury GRANDIS E – novinka v sortimentu SCHELL

Elektronická  
kuchyňská armatura
GRANDIS E

•  provoz na síť nebo na baterie
•  na vysoký tlak směšovací
•  ovládání na infra-senzor i páku
•  možnost nastavení rozsahu natočení ramínka
•  možno nastavovat přes aplikaci SSC  
    a Bluetooth®-Modul
•  lze propojit do systému Schell SWS

Všechny varianty armatur, technické informace a nákresy na www.schell.eu.

NOVINKA



SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie

Postfach 1840
D-57462 Olpe, B.R.D.
Tel.: 0049 2761 892 0

Fax: 0049 2761 892 199
E-mail: info@schell.eu

www.schell.eu

Česká republika:          
Ing. Aleš Řezáč         
Jana Palacha 11         
669 02 Znojmo         
Tel.: 602 754 712         
Fax: 515 222 181         
E-mail: ales.rezac@schell.eu
www.facebook.com/schellczsk                       
          


