
Umývadlové a sprchové armatúry pre verejné sanitárne priestory –
od firmy SCHELL



Technológia armatúr  
„Made in Germany“

Pred takmer deväťdesiatimi rokmi položil pán Hubert Schell základ dodnes 
trvajúcej   úspešnej histórie výroby produktov sanitárnej techniky začínajúcou 
výrobou rohových ventilov. Vďaka svojmu predsavzatiu posúvať všetko do-
predu sa stala firma Schell Armaturen jedným z hlavných dodávateľov kom-
pletného sortimentu armatúr pre verejné, poloverejné a priemyselné objekty.

Ak sa jedná o hygienu a udržateľný spôsob nakladania 
s pitnou vodou, ponúka značka Schell inteligentné ar-
matúry, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie nároky na štandar-
dy kvality. Armatúry pre umývadlá, sprchy, WC i pisoáre 
spájajú základné požiadavky kladené na tieto výrobky, teda 
design, kvalitné spracovanie, spoľahlivá ovládacia techni-
ka. Vďaka mnohým rôznym variantom týchto výrobkov je 
možné uspokojiť tie najvyššie nároky na vybavenie verej-
ných priestorov s umývadlami, sprchami, alebo toaletami.

Z počiatočného sortimentu rohových ventilov sa postupne 
vyvinul rozsiahly sortiment ventilov pre pripojenie

armatúr a bielej techniky, často v kombinácii s pridaným 
užívateľským komfortom a vždy vo vyhotovení z kvalitných 
materiálov.

Od samého počiatku je firma Schell spojená so síd-
lom v meste Olpe a so značkou kvality „Made in 
Germany“. Rodinná firma v tretej generácii cíti zodpoved-
nosť k odkazu svojich predkov. A to s úspechom. V posled-
ných rokoch bol dosiahnutý stabilný rast nielen na domácom 
nemeckom trhu, ale predovšetkým na exportných trhoch.

Sídlo firmy Schell Armaturen v meste Olpe, Severné Porýnie-Vestfálsko

Výrobná hala a administratívna budova so školiacim centrom Výrobná hala a logistické centrum 



Bezdotykové ovládanie pomocou infra-senzoru: 
umývadlové elektronické armatúry SCHELL – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design

Elektronická 
umývadlová armatúra
PURIS E 

•  prevádzka na sieť alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia  
    alebo na jednu vodu
•  verzia tiež na nízky tlak zmiešavacia
•  možné nastavovať pomocou 
    aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
•  možné prepojiť do systému 
    Schell SWS

Elektronická 
umývadlová armatúra
CELIS E

•  prevádzka na sieť alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia  
    alebo na jednu vodu
•  i vo vyššej variante pre umývadlá             
    na dosku
•  možné nastavovať pomocou 
    aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
•  možné prepojiť do systému 
    Schell SWS

Elektronická 
umývadlová armatúra
MODUS E

•  prevádzka na sieť 
    alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia 
    alebo na jednu vodu
•  úsporný perlátor 3l/min.

Elektronická 
umývadlová armatúra
MODUS Trend E 

•  prevádzka na sieť 
    alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia 
    alebo na jednu vodu
•  úsporný perlátor 3l/min.

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií, resp. zdrojov a je možné 
k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED.

Ďalšie série elektronických umývadlových armatúr:

Elektronické 
umývadlové armatúry
XERIS E

•  3 veľkosti
•  prevádzka na sieť alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
•  možno nastavovať pomocou aplikácie SSC a Bluetooth®-Modulu
•  je možné prepojiť do systému Schell SWS

NOVINKA NOVINKA



Samozatváracie tlačné 
umývadlové armatúry
PURIS SC

•  na vysoký tlak zmiešavacia 
    alebo na jednu vodu
•  ovládanie teploty vody 
    otáčaním tlačidla

Samozatváracie 
umývadlové armatúry
XERIS SC

•  na vysoký tlak zmiešavacia 
    alebo na jednu vodu 
•  ovládanie teploty vody 
    otáčaním tlačidla
•  2 veľkosti

Tlačné ovládanie pomocou samozatváracej kartuše:
umývadlové samozatváracie armatúry SCHELL – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design

Samouzavírací 
umyvadlová armatury
PETIT SC

•  na vysoký tlak zmiešavacia 
    alebo na jednu vodu 
•  ovládanie teploty vody 
    otáčaním tlačidla
•  2 veľkosti

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, je možné  
k nim dodať špeciálne perlátory chránené proti odmontovaniu/krádeži.
.

Ďalšie série samozatváracích umývadlových armatúr:



VITUS – nástenné umývadlové armatúry

Modulárny systém armatúr s univerzálnym robustným telom  
a množstvom variant ovládania – zmiešavacie, s termosta-
tom, pákové, samozatváracie, elektronické

Bezdotyková 
s infra-senzorom

Elektronická 
umývadlová armatúra
VITUS VW-E-T

•  prevádzka na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia
•  s termostatom
•  možnosť manuálnej termickej dezinfekcie
•  možné nastavovať pomocou aplikácie SSC 
    a Bluetooth®-Modulu
•  je možné prepojiť do systému Schell SWS

Samozatváracia  
tlačná

Samozatváracia 
umývadlová armatúra
VITUS VW-SC

•  na vysoký tlak zmiešavacia
•   i vo verzii s termostatom
•  možnosť manuálnej termickej dezinfekcie

Nemocničná 
s dlhou pákou

Nástenná 
umývadlová armatúra
VITUS VW-AH

•  na vysoký tlak zmiešavacia
•   i vo verzii s termostatom
•  možnosť manuálnej termickej dezinfekcie Samozatváracia 

tlačná

Samozatváracia
umývadlová armatúra
PETIT W-SC

•  na vysoký tlak na jednu vodu

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií a je možné  
k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED.



MODUS E – nástenné umývadlové armatúry

Bezdotykové armatúry na infra-senzor

LINUS E – podomietkové umývadlové armatúry

Elektronická 
umývadlová armatúra
MODUS E

•  prevádzka na batérie
•  na vysoký tlak na jednu vodu
•  2 dĺžky výtokového ramena
•  perlátor s prietokom 3l/min.

Elektronická 
umývadlová armatúra
LINUS W-E 

•  prevádzka na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
•  s termostatom
•  možnosť manuálnej termickej dezinfekcie
•  možné nastavovať pomocou aplikácie SSC 
    a Bluetooth®-Modulu
•  je možné prepojiť do systému Schell SWS

Samozatváracia 
umývadlová armatúra
LINUS W-SC

•  na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
•   3 dĺžky výtokového ramena
•  čelná doska z pochrómovanej mosadze 
    alebo z kartáčovanej nereze

Elektronická 
umývadlová armatúra
WALIS E

•  prevádzka  na batérie
•  na vysoký tlak na jednu vodu
•  možné nastavovať pomocou aplikácie SSC 
    a Bluetooth®-Modulu
•  je možné prepojiť do systému Schell SWS

Bezdotyková 
s infra-senzorom

Bezdotyková 
s infra senzorom

Samozatváracia 
zmiešavacia

Bezdotyková 
nástenná  

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva, batérií, resp. zdrojov a je možné  
k nim dodať úsporné perlátory vyhovujúce požiadavkám BREEAM alebo LEED. K podomietkovým  
armatúram sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou.

NOVINKA

NOVINKA



Podomietkové sprchové samozatváracie armatúry LINUS: 
sprchové armatúry SCHELL LINUS – funkčnosť, komfort, hygiena, úspornosť a design

Samozatváracie tlačné 
sprchové armatúry
LINUS D-SC

Samozatváracia 
sprchová armatúra
LINUS D-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatom
•  možnosť vykonania termickej dezinfekcie 
•  čelná doska z pochrómovanej mosadze 
    alebo nereze

Samozatváracia 
sprchová armatúra
LINUS D-SC-M / D-SC-V

•  na vysoký tlak zmiešavacia alebo na jednu vodu
•  ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla 
•  čelná doska z pochrómovanej mosadze 
    alebo nereze

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva. K podomietkovým armatúram  
sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou. Pre konečnú montáž sú doporučené 
sprchové hlavice SCHELL.



Podomietkové sprchové samozatváracie armatúry LINUS Basic:  
sprchové armatury SCHELL LINUS Basic– funkčnosť, komfort, úspornosť a hygiena

Samozatváracie tlačné 
sprchové armatúry
LINUS Basic D-SC

Samozatváracia  
sprchová armatúra
LINUS Basic D-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatom
•  možnosť vykonania termickej dezinfekcie 
•  čelná doska z kartáčovanej nereze

Samozatváracia  
sprchová armatúra
LINUS Basic D-SC-M

•  na vysoký tlak zmiešavacia
•  ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla 
•  čelná doska z kartáčovanej nereze

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva. K podomietkovým armatúram  
sú k dispozícii podomietkové boxy s mosadznou vodnou traťou. Pre konečnú montáž sú doporučené  
sprchové hlavice SCHELL.



Nástenné sprchové armatúry VITUS

Modulárny systém armatúr s univerzálnym robustným telom 
a množstvom variant ovládania – zmiešavacie, s termostatom, 
pákové, samozatváracie, elektronické

Samozatváracia nástenná 
sprchová armatúra
VITUS VD-SC-T

•  na vysoký tlak s termostatom
•  možnosť vývodu na sprchu nahor alebo dolu 
•  možnosť manuálnej termickej dezinfekcie

Samozatváracia nástenná 
sprchová armatúra
VITUS VD-SC-M / SC-V

•  na vysoký tlak zmiešavacia alebo na  jednu vodu
•  možnosť vývodu na sprchu nahor alebo dolu 
•  ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla

Samozatváracia 
s termostatom

Samozatváracia 
zmiešavacia

Všetky armatúry sú dodávané vr. pripojovacieho príslušenstva a batérií. 
Pre konečnú montáž sú doporučené sprchové hlavice SCHELL.



Nástenné sprchové panely LINUS Trend

sprchové panely SCHELL LINUS Trend z kartáčovanej ne-
reze so samozatváracou armatúrou a pevnou sprchovou 
hlavicou – odolnosť, robustnosť a rýchla montáž

Samozatváracie tlačné 
sprchové panely
LINUS Trend DP-SC-M

•  na vysoký tlak zmiešavací
•  ovládanie teploty vody otáčaním tlačidla
•  možnosť napojenia na prívod vody zozadu,  
    zhora alebo zdola

Samozatvárací 
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-T

•  s termostatom

Samozatvárací  
sprchový panel
LINUS Trend DP-SC-V

•  na vysoký tlak 
    na predmiešanú vodu

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA



Kuchynská elektronická armatúra GRANDIS E

Na infra-senzor i ovládanie pákou

Kuchynské armatúry GRANDIS E – novinka v sortimente SCHELL

Elektronická  
kuchynská armatúra
GRANDIS E

•  prevádzka na sieť alebo na batérie
•  na vysoký tlak zmiešavacia
•  ovládanie na infra-senzor i páku
•  možnosť nastavenia rozsahu natočenia 
    výtokového ramena
•  možné nastavovať pomocou aplikácie SSC 
    a Bluetooth®-Modulu
•  je možné prepojiť do systému Schell SWS

Všetky varianty armatúr, technické informácie 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

Slovenská republika:          
Ivan Bahník         
Bílikova 20         
841 01 Bratislava          
Tel.: 0902 334 922         
E-mail: ibahnik.schell@gmail.com         
www.facebook.com/schellczsk                       
          


