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Valintojen helpottamiseksi 
olemme jaotelleet valmiit 
seinä-wc-ratkaisumme suun-
taa antaviin hintaluokkiin:

Olipa kyseessä kylpyhuoneen kaappi 
tai keittiön hana, hyvä suunnittelu 
erottuu aina: siinä näkyy tekijänsä  
kädenjälki.

Lukematon määrä sisustusratkaisuja 
rennolla otteella ja joka makuun: niin 
modernia, romanttista, klassista kuin 
retroakin.

Kun hyvä on kylliksi tai budjetti ei 
anna periksi. Näppäriä perusrat- 
kaisuja, joissa sopuhinta ja laatu  
kohtaavat – molempi parempi. 

– huippumuotoilua etsivälle

– tyyliä ja laatua arvostavalle

– huokeampaa hintaa hakevalle
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Seinä-wc-paketit on jaoteltu wc-istuimen muotoilun ja hintaluokan mukaan neljään mallistoon: Peak, Arki, 
Siro ja Easy. Valitse ensin sopiva mallisto ja sitten haluamasi istuimen, huuhteluelementin, kannen ja pai-
nikkeen yhdistelmä.  

Seinänsisäiset wc-ratkaisut
Seuraaville sivuille on koottu alan kattavin valikoima laadukkaita seinänsisäisiä wc-ratkaisuja 
kaikissa hintaluokissa. Valmiiden ratkaisuiden avulla voit nopeuttaa ja sujuvoittaa työtäsi, sillä 
niiden joukosta on helppo poimia sopivat tuotteet jokaiseen kohteeseen.

Kätevät seinä-wc-paketit

Huuhteluelementit

Siivouksen kannalta huuhtelureunus on hankalin osa wc-istuinta.  
Rimless-istuimissa ei ole lainkaan likaa keräävää huuhtelureunusta, 
vaan nerokkaasti toteutetun kiertohuuhtelun ansiosta vesi virtaa istuin- 
osan yläreunassa. 

LCC eli Laufen Clean Coat on Laufenin kehittämä erityispinnoite.  
Lasitteessa oleva käsittely hylkii likaa ja pitää wc-istuimen pidempään 
puhtaana.

Mitä Rimless ja LCC tarkoittavat?

FIX-505
Perinteinen malli

Mini Duplo
Kapea malli

FIX-800
Matala malli

FIX-540 Slim
Ohut malli

Mini Duplo
Kulmamalli

Mini Duplo
Sisältää pesukoneen 
poistoyhteen

Mini Duplo
Sisältää silppuri-
pumpun

Katso 
huuhtelupainikkeet 
sivulta 16 ja ele-
menttien mitta- 
kuvat sivulta 18.

Design Casual Budget

PEAK ARKI
Peak-paketit s. 4 Arki-paketit s. 6

SIRO EASY
Siro-paketit s. 10 Easy-paketit s. 14
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Peak on niin kotiin kuin julkisiinkin tiloihin suunniteltu seinä-wc-paketti, joka sisältää kaikki tarvittavat yksittäiset  
komponentit. Sarjan tuotteet ovat huippusuunnittelijoiden käsialaa. Tuotteet ovat helppohoitoisia ja sopivat pohjois- 
eurooppalaiseen standardiin.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Linjasaneerauskohteet  
Tilavat kerros- ja rivitaloasunnot sekä arvokohteet.

Uudiskohteet  
Kodin pääkylpyhuone tai vierasvessa. 

Julkiset kohteet 
Teatterit, tasokkaat ravintolat ym. kohteet, joissa tilojen viimeistelty ulkoasu on tärkeässä roolissa. 

Teollisuuskohteet  
Edustustilat.

Peak-seinä-wc-paketit 

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI  PEAK KARTELL 530 ARLIV
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Design  I  Casual  I  Budget
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Design  I  Casual  I  Budget

Peak-seinä-wc-paketit 

Pakettiin sisältyy:
• Alessi One -wc-istuin, LCC-pinta, pituus 58,5 cm
• Kova, vaimennettu ja antibakteerinen Alessi One 
  -istuinkansi 
• FIX-505-wc-elementti
• Valkoinen Beat-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Kartell-wc-istuin, LCC-pinta, pituus 54,5 cm, 
   rimless-malli
• Kova, vaimennettu Kartell-istuinkansi
• FIX-505-wc-elementti
• Valkoinen Tempo-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI PEAK ALESSI 580 
ALIV SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2005

Pakettiin sisältyy:
• Alessi One -wc-istuin, LCC-pinta, pituus 58,5 cm
• Kova, vaimennettu ja antibakteerinen Alessi One 
   -istuinkansi
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Testa-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

Pakettiin sisältyy:
• Kartell-wc-istuin, LCC-pinta, pituus 54,5 cm, 
   rimless-malli
• Kova, vaimennettu Kartell-istuinkansi 
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Testa-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI PEAK KARTELL 545 
ARLIV SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2006

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI PEAK ALESSI 580 
AMDSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2022

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI PEAK KARTELL 545 
ARMDSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2021

Kapea malli

Kapea malli
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Arki-seinä-wc-paketit 
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Arki on tavalliseen kylpyhuoneeseen suunniteltu edullinen seinä-wc-paketti, joka sisältää kaikki tarvittavat yksittäiset  
komponentit. Sarjan tuotteet ovat suorien linjojensa vuoksi erittäin helppohoitoisia ja ne on mitoitettu ja muotoiltu 
pohjoiseurooppalaisittain.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Linjasaneerauskohteet 
Pienet kerrostaloasunnot sekä hotellihuoneet, joissa on ollut aikaisemmin lattiamallinen wc-istuin tai seinä- 
wc-istuin. 

Uudiskohteet 
Kodin kylpyhuoneet tai vierasvessat.

Julkiset kohteet 
Erityistä hygieniaa ja helppohoitoisuutta vaativat kohteet, kuten uimahallit, urheilutilat ja lentokentät. 

Teollisuuskohteet 
Kovassa käytössä ja vaativissa olosuhteissa olevat  wc-tilat. 

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI  ARKI  530 SRLIVSC



7

S
ei

nä
-w

c-
 ja

 u
ri

na
al

ir
at

ka
is

ut
 I

 A
rk

i-
se

in
ä-

w
c-

pa
ke

ti
t

Arki-seinä-wc-paketit 

Design  I  Casual  I  Budget

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   sivukiinnitys
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi, 
   pikairrotustekniikka
• FIX-505-wc-elementti
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm,
   sivukiinnitys, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-505-wc-elementti
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm,
   asennus alhaalta
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-505-wc-elementti
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   asennus alhaalta, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi, 
   pikairrotustekniikka
• FIX-505-wc-elementti
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   sivukiinnitys
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   sivukiinnitys, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi, 
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm,
   asennus alhaalta
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm,
   asennus alhaalta, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
SRLIVSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2003

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530 
SRLIVSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2060

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
ARLIVSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2004

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530 
ARLIVSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2061

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
SRMDSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2019

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
SRMDSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2062

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
ARMDSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2020

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
ARMDSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2063

Kuvan wc-istuimessa sivukiinnitys.

Kuvan wc-istuimessa sivukiinnitys.

Kapea malli
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Ahtaaseen tilaan!

Kokonaissyvyys 
pienimmillään alle 60 cm, 
ks. lisätiedot s. 9.
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Design  I  Casual  I  Budget

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   sivukiinnitys
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-800-wc-elementti, matala malli
• Krominen Linarite-huuhtelupainike, kaksois- 
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   asennus alhaalta
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-800-wc-elementti, matala malli
• Krominen Linarite-huuhtelupainike, kaksois- 
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 49 cm, 
   asennus alhaalta
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-540 Slim -wc-elementti, ohut malli
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 49 cm, 
   asennus alhaalta, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-540 Slim -wc-elementti, ohut malli
• Krominen Quadro-huuhtelupainike, kaksois-
   huuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
SRLIVMASC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2009

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
ARLIVMASC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2023

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 490  
ARLIVSLSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2030

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 490 
ARLIVSLSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ELE-
MENTTI/PAINIKE
LPPOS2065

Matala malli

Ohut malli

Kuvan wc-istuimessa sivukiinnitys.

Arki-seinä-wc-paketit 
Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 49 cm,
   asennus alhaalta
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 49 cm,
   asennus alhaalta, LCC-pinnoitus
• Kova, vaimennettu Dario plus -istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 490  
ARMDSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2028

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 490  
ARMDSCLCC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2064

Kapea malli
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Arki-erikoistuotteet

Pakettiin sisältyy:
• Pro-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm, 
   sivukiinnitys
• Kova Dario plus -istuinkansi, vaimennettu, 
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, kulmamalli
• Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu, kromi
• Seinäkiinnikesetti (kulmamalli)

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI ARKI 530  
SRMDKUSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2031

Kulmamalli

Pro-wc-istuin, sivukiinnitys 

Pro-wc-istuinten erot:

Pro-wc-istuin, asennus alhaalta
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Siro-seinä-wc-paketit 
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ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Linjasaneerauskohteet 
Pienet ja ahtaat kerrostaloasunnot, joissa on ollut aikaisemmin lattiamallinen wc-istuin tai seinä-wc-istuin.

Uudiskohteet 
Kodin arkikylpyhuoneet, pienet omakotitalot ja kakkosasunnot.

Julkiset kohteet 
Tehokkaiden tilaratkaisujen kohteet, kuten uimahallit, urheilutilat ja lentokentät. 

Teollisuuskohteet 
Kovassa käytössä ja vaativissa olosuhteissa olevat wc-tilat.

Siro on pieneen tilaan suunniteltu, edullinen seinä-wc-paketti, joka sisältää kaikki tarvittavat yksittäiset komponentit.
Sarjan tuotteet ovat helppohoitoisia ja niiden mitoitus ja muotoilu ovat pohjoiseurooppalaisia.

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI  S IRO 530SRMDSC
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Siro-seinä-wc-paketit 

Design  I  Casual  I  Budget

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SLIVSC
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2001

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SRLIVSC
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2002

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, pituus 53 cm
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi, RST-kiinnitys
• FIX-505-wc-elementti
• Valkoinen Quadro-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-505-wc-elementti
• Valkoinen Quadro-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SMDP
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2013

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SRMDP
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2015

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 490 SMDP
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2017

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, pituus 53 cm
• Pehmeä Dino-istuinkansi
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Dino-wc-istuin, pituus 49 cm 
• Pehmeä Dino-istuinkansi
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm
• Pehmeä Dino-istuinkansi
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SMDSC
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2014

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Dino-wc-istuin, pituus 49 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, pituus 53 cm
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 SRMDSC
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2016

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 490 SMDSC
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2018

Kapea malli

Kapea malli
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Design  I  Casual  I  Budget

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530  
SRLIVMASC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2029

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 
SLIVP1H SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2011

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 490 
SLIVSLSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2000

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-800-wc-elementti, matala malli
• Valkoinen Linarite-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

Pakettiin sisältyy:
• Lyhyt Dino-wc-istuin, pituus 49 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi, RST-kiinnitys
• FIX-540 Slim -wc-elementti, ohut malli
• Valkoinen Quadro-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, pituus 53 cm 
• Pehmeä Dino-istuinkansi 
• FIX-505-wc-elementti 
• Valkoinen Quadro-huuhtelupainike, yksöishuuhtelu

Ahtaaseen tilaan!

Kokonaissyvyys 
pienimmillään alle 60 cm, 
ks. lisätiedot s. 9.

Matala malli

Ohut malli
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Siro-erikoistuotteet
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Design  I  Casual  I  Budget

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530  
SRMDKUSC SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2033

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530  
SRMDSCPKV SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2026

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530  
SRMDSCPKO SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2025

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI SIRO 530 
SRMDSCPU SIS. ISTUIN/KANSI/ 
ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2027

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• FIX-800-wc-elementti, matala malli
• Valkoinen Linarite-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu
• Seinäkiinnikesetti (kulmamalli)

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, jossa pesukoneen 
   poistoyhde DN 50 (vasen). Sisältää hajulukon.
   Huom! Hajulukko on irrallinen ja siirrettävissä 
   haluttuun paikkaan.
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, jossa pesukoneen 
   poistoyhde DN 50 (oikea) Sisältää hajulukon. 
   Huom! Hajulukko on irrallinen ja siirrettävissä 
   haluttuun paikkaan.
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

Pakettiin sisältyy:
• Dino-wc-istuin, rimless-malli, pituus 53 cm 
• Kova, vaimennettu Dino-istuinkansi,  
   pikairrotustekniikka
• Mini Duplo -wc-elementti, jossa silppuripumppu. 
   Lähtöyhde 32 mm. 
• Valkoinen Spalla-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

50 mm:n viemäriputki ei sisälly pakettiin

Kulmamalli

Pesukoneen poistoyhde

Silppuripumppu
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Easy-seinä-wc-paketit 
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ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Linjasaneerauskohteet  
Kerros- ja rivitalot.

Uudiskohteet  
Kaikki kodin kylpyhuoneet ja vessat.

Julkiset kohteet  
Kunnallisen rakentamisen kohteet ja huoltoasemat.

Easy on niin kotiin kuin julkiseenkin tilaan suunniteltu esteetön seinä-wc-paketti, joka sisältää kaikki tarvittavat yk-
sittäiset komponentit. Sarjan tuotteet ovat helppohoitoisia ja niiden mitoitus ja muotoilu ovat pohjoiseurooppalaisia. 
Tuotteiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja ergonomiaan.

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI  EASY 700 SRLIV
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Easy-seinä-wc-paketit 

Design  I  Casual  I  Budget

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI EASY 700 SRLIVK
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2007

Pakettiin sisältyy:
• Pro Liberty -wc-istuin, rimless-malli, pituus 70 cm
• Kova, antibakteerinen Pro Liberty -istuinkansi 
• FIX-505-wc-elementti
• Valkoinen Beat-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu 

Pakettiin sisältyy:
• Pro Liberty -wc-istuin, rimless-malli, pituus 70 cm
• Kova, antibakteerinen Pro Liberty -istuinkansi 
• Mini Duplo -wc-elementti, leveys 35 cm
• Krominen Dito-huuhtelupainike, kaksoishuuhtelu

LPC SEINÄ-WC-PAKETTI EASY 700 SRMDK
SIS. ISTUIN/KANSI/ELEMENTTI/PAINIKE
LPPOS2032

Kapea malli



16

Huuhtelupainikkeet LIV-elementeille
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QUADRO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
KROMI (195870)
PJS0014

QUADRO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
VALKOINEN (195851)
PJS0015

QUADRO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
MATTAKROMI (195866)
PJS0016

TONDO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
KROMI (195872)
PJS0011

TONDO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
VALKOINEN (195853)
PJS0012

TONDO HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
MATTAKROMI (195868)
PJS0013

TANGENT HUUHTELUPAINIKE
MATTAMUSTA KAKSOISHUUHTELULLA
PJS00028

TANGENT HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELU
PJS00029

NEO 2-HUUHTELUPAINIKE
MATTAMUSTA
PJS00030

NEO 2-HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN
PJS00031

LINARITE HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
VALKOINEN, MATALALLE ELEMENTILLE
PJS00033

LINARITE HUUHTELUPAINIKE 2-HUUHTELU
KROMI, MATALALLE ELEMENTILLE
PJS00034

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505 
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505 
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505 
• FIX-540

Sopii elementtiin:
• FIX-800

Sopii elementtiin:
• FIX-800

Sopii elementteihin:
• FIX-505 
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

Sopii elementteihin:
• FIX-505
• FIX-540

BEAT HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELULLA
PJS634849

TEMPO HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELULLA
PJS634495
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Huuhtelupainikkeet Mini Duplo -elementeille

Asennustarvikkeet
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Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

Sopii elementtiin:
• Mini Duplo (kaikki mallit)

SCHWAB LPC SPALLA HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELU
PJS731022

SCHWAB LPC SPALLA HUUHTELUPAINIKE
KROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS731024

SCHWAB LPC SPALLA HUUHTELUPAINIKE
MATTAKROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS747125

SCHWAB LPC SQUARE HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELU
PJS670054

SCHWAB LPC SQUARE HUUHTELUPAINIKE
KROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS670055

SCHWAB LPC SQUARE HUUHTELUPAINIKE
MATTAKROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS670056

SCHWAB LPC DITO HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN KAKSOISHUUHTELU
PJS670060

SCHWAB LPC DITO HUUHTELUPAINIKE
KROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS670061

SCHWAB LPC DITO HUUHTELUPAINIKE
MATTAKROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS670062

SCHWAB LPC TESTA HUUHTELUPAINIKE
KROMI KAKSOISHUUHTELU
PJS670069

SCHWAB LPC TESTA HUUHTELUPAINIKE
MUSTA LASI KAKSOISHUUHTELU
PJS670070

SCHWAB LPC TESTA HUUHTELUPAINIKE
VALKOINEN LASI KAKSOISHUUHTELU
PJS670071

ASENNUSTIIVISTELEVY

PJS00035

WC-ELEMENTIN SEINÄKIINNIKESETTI
SIS. 2 KIINNIKETTÄ (239101)
PJS0018

• Suositellaan asennettavaksi etenkin silloin, 
   kun laatta on epätasainen.  

• Tilataan erikseen 
   (poikkeus: kulmamalliset elementit sisältävät 
   kiinnikesetin).

SCHWAB LPC SPALLA HUUHTELUPAINIKE
MATTAMUSTA KAKSOISHUUHTELU
PJSP4701900253

SCHWAB LPC SQUARE HUUHTELUPAINIKE
MATTAMUSTA KAKSOISHUUHTELU
PJSP5801900250
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Mittakuvat
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FIX-505

FIX-800, matala malli FIX-540 Slim, ohut malli

Mini Duplo, kapea malli

Mini Duplo, kulmamalli

H20H20

H20
H20

H20H20
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Mittakuvat
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Mini Duplo, pesukoneen poistoyhde

Mini Duplo, silppuripumppu

Wc-elementin kotelointi

WEDI RAKENNUSLEVY 
20 MM 
KOKO 2500X600X20 MM 
W010000020

WEDI RAKENNUSLEVY XL 
20 MM  
KOKO 2500X900X20 MM 
W010000920

WEDI RAKENNUSLEVY XXL 
20 MM  
KOKO 2500X1200X20 MM 
W010001220

Seinä-wc-elementin kotelointi wedi-levyllä:

• Seinä-wc-elementit koteloidaan märkätiloihin hyvin soveltuvilla, 20 mm paksuilla wedi- 
   rakennuslevyillä.

• Wedi-levyä on saatavilla eri leveyksissä, joista valitaan rakennettavan kotelon koon perusteella 
   kohteeseen parhaiten soveltuva vaihtoehto.

• Wedi-levyyn työstetään tarvittavat läpivientireiät elementin mukana toimitettavan sabluunan 
   avulla.

• Wedi-levyt kiinnitetään elementtiin wedi 610 -liimamassalla ja koteloa voidaan tarvittaessa 
   jatkaa normaalin rankarakentamisen tapaan.

• Wedi-levyllä koteloitu elementti on valmis laatoitettavaksi normaaliin tapaan.
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Miksi valita seinä-wc?

Seinä-wc voidaan asentaa suoraan perinteisen wc-istuimen tilalle, jolloin viemärin paikkaa ei tarvitse siirtää.  
Istuimen syvyys pysyy ennallaan tai jopa pienenee.

Seinä-wc:tä ei tarvitse kiinnittää täsmälleen viemärin kohdalle, kuten perinteinen wc-istuin on asennettava. 
Sitä voidaan liikuttaa sivuttaissuunnassa useita metrejä, sillä viemärikulma kääntyy portaattomasti oikealle  
ja vasemmalle.

Syvyys säädetään viemärin etäisyyden mukaan. Perinteisen wc-istuimen säiliön ja takaseinän väliin jää rako, 
mutta seinä-wc:n rako on piilossa koteloinnin sisällä.

Asennuselementti kiinnitetään seinään. Lattiaan ei tehdä yhtään reikää. 

Seinään kohdistuva rasite on hyvin pieni, koska elementti tuetaan lattiaa vasten. Kevytrakenteisen seinän 
eteen asennettaessa riittää, että kiinnikkeiden kohdalla on tuennat. Tuennat voidaan tehdä myös jälkikäteen. 
Yläkiinnikkeiden taakse seinää vasten laitetaan tuki, joka ruuvataan pystyrankoihin kiinni. 

Kaikki koneiston huoltotoimenpiteet suoritetaan huuhtelupainikkeen takaa, joten kotelointia ei tarvitse pur-
kaa. Säiliön sisällä on sulkuventtiili huoltotöitä varten. Koneiston osat saadaan ulos painikeaukosta ilman 
työkaluja. Viemäriin päästään käsiksi irrottamalla wc-istuin seinästä, mikä on helppo ja nopea toimenpide. 

Seinä-wc:n huolto on yhtä vaivatonta kuin lattialle asennettavan wc-istuimen huolto. Koneiston osat ovat  
samankaltaisia.

Seinä-wc:n vesiliitos tehdään lattialle asennettavista istuimista poiketen säiliön sisäpuolelle. Vuodon ilmaan-
tuessa vesi valuu hallitusti säiliöön ja sieltä ylivuotoputken kautta wc-istuimeen. Perinteisestä wc-istuimes-
ta poiketen vuotavan liitoksen vedet eivät valu lattialle, joten seinä-wc on turvallinen asentaa myös tilaan,  
jossa ei ole lattiakaivoa. 

Seinä-wc:n puhdistus on nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisen wc-istuimen. Istuimen saa myös puh-
distettua perusteellisemmin, mikä parantaa hygieenisyyttä niin kotona kuin esim. sairaaloissa. Nopeamman 
puhdistettavuuden ansiosta julkisten tilojen siivouskulut pienenevät, ja julkisissa tiloissa seinä-wc säästää-
kin itsensä takaisin jo 1–2 vuodessa.

Suojassa oleva huuhtelukoneisto ei ole alttiina ilkivallalle tai tahattomalle rikkoutumiselle. Julkisissa tiloissa 
seinä-wc onkin pitkäikäisempi kuin perinteinen lattialle asennettava wc-istuin.

Lähes kaikissa huuhtelukoneistoissamme on iso ja pieni huuhtelu. Osaan malleista voidaan kuitenkin asen-
taa myös yksitoiminen huuhtelupainike. Huuhtelumäärät ovat säädettävissä.

Ehjää asennuselementtiä ei ole aina tarpeellista uusia remontoitaessa. Usein riittää, että vaihdetaan vain  
istuinposliini ja huuhtelupainike.

Useimmat asennuselementit voidaan varustaa liikuntarajoitteisten tarpeille sopiviksi. 

Asennusvaiheessa voidaan myös ennakoida mahdollisia myöhemmin tulevia lisätarpeita. Asennuselement-
teihimme voi lisätä tarvittavat tuennat jälkikäteen asennettaville tukikaiteille sekä pidemmälle ja korotetulle 
wc-istuimelle. Tuennat eivät näy päällepäin.

Seinä-wc:n ja perinteisen lattialle asennettavan wc-istuimen erot ovat vähäiset. Kiinnitystä lukuun ottamat-
ta toimintaperiaate ja huollettavuus ovat samankaltaiset.

Remontin yhteydessä asennettu seinä-wc mahtuu samaan tai jopa pienempään tilaan kuin perinteinen wc- 
istuin. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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LPC SEINÄ-WC-PAKETTI  PEAK KARTELL 545 ARMDSC
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LPC URINAALIPAKETTI  B2
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Urinaalipaketit on jaoteltu muotoilun ja hintaluokan mukaan kahteen mallistoon: Budget-tason pakettei-
hin sekä Casual-tason paketteihin.

Urinaaliratkaisut
Seuraaville sivuille on koottu runsas valikoima laadukkaita urinaaliratkaisuja. Valmiiden ratkai-
suiden avulla voit nopeuttaa ja sujuvoittaa työtäsi, sillä niiden joukosta on helppo poimia erilai-
siin kohteisiin ja vaatimuksiin sopivat tuotteet.

Huomaathan, että paikallisista olosuhteista on varmistuttava uudis- ja saneerauskohteissa, jot-
ta toimiva kokonaisuus toteutuu. Lisäksi vesi- ja viemäriratkaisut on huomioitava. Valikoimas-
sa on myös Casual-malliston vedetön urinaali, jossa vesihuuhtelua ei tarvita.

Urinaalielementilliset paketit sisältävät infrapunakytkimellä varustetun huuhteluvarustuksen, 
mutta muut paketit eivät sisällä huuhteluventtiiliä.

Kätevät urinaalipaketit

* Urinaalipaketit on rakennettu siten, että kaikki välttämättömät tarvikkeet ja osat sisältyvät kokonaisuuteen. 
* Valikoimassa on sekä seinä- että lattiaviemäröintiin sopivia malleja. Seinäviemäröinti helpottaa urinaalin alle 
jäävän tilan puhtaanapitoa. 
* Vesiliitokset ja niiden sijainnit on mainittu paketissa.
* Urinaalipaketit, jotka sisältävät elementin, sisältävät myös huuhteluventtiilin. Muut paketit toimitetaan ilman 
huuhteluventtiileitä.
* Lisävarusteena on saatavana yksityisyyttä tuova, urinaalien väliin asennettava seinäke, jolla urinaalit voi-
daan erottaa toisistaan.

Miksi valita urinaalipaketti?

* Vedetön urinaali ei tarvitse nimensä mukaisesti lainkaan huuhteluvettä, joten se on ekologinen valinta.
* Linjakkaan muotoilunsa ansiosta urinaali on helppo pitää puhtaana.
* Vedetön urinaali ei päästä tilaan epämiellyttäviä hajuja, sillä neste virtaa viemäriin hajulukon patruunan läpi. 
Hajulukon patruuna kestää n. 6 000–8 000 käyttökertaa, jonka jälkeen patruuna vaihdetaan uuteen.

Nerokas vedetön urinaali

Budget Casual

B-paketit s. 24 C-paketit s. 26
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Budget-urinaalipaketit
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Budget-urinaalit ovat julkisiin kohteisiin suunniteltuja, edullisia pakettiratkaisuja. Sarjan helppohoitoiset tuotteet ovat 
mitoitukseltaan ja muodoltaan perinteisen oloisia ja sopivat Suomessa käytettäviin urinaalimitoituksiin. Tuotteissa 
pystytään käyttämään sekä lattia- että seinäviemäröintiä, ja vedensyöttö voidaan kytkeä urinaalin takaa tai tuoda 
seinän pinnassa.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Julkiset kohteet 
Ravintolat, baarit ja muut julkiset tilat.

BUDGET-MALLISTON URINAALEJA
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Budget-urinaalipaketit

Design  I  Casual  I  Budget

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen urinaali, seinä- ja lattiaviemäröintimalli, 
   veden syöttö ulkopuolelta, urinaalin päältä  
   (huuhtelu min. 0,3l/s)
• Vesilukko
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Paino 20 kg

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen urinaali, seinä- ja lattiaviemäröintimalli  
  (huuhtelu min. 0,3l/s)
• Vesilukko
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Liitosputki ja tiiviste (vedensyöttö takaa)
• Paino 20 kg

LPC URINAALIPAKETTI B1  
ULKOPUOLINEN VESILIITOS JA  
LATTIA/SEINÄ VIEMÄRÖINTI 
LPPOS2076 

LPC URINAALIPAKETTI B2  
VESILIITOS TAKAA VIEMÄRÖINTI  
ELEMENTTIIN 
LPPOS2077

LPC URINAALIPAKETTI B3  
VESILIITOS TAKAA LATTIA/SEINÄ 
VIEMÄRÖINTI 
LPPOS2078 

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen urinaali, seinä- ja lattiaviemäröintimalli  
  (huuhtelu min. 0,3l/s, huuhtelun säädettävä aika 1–30 s,  
   matka 25–70 cm)
• Vesilukko 
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Liitosputki ja tiiviste (vedensyöttö takaa)
• Syvyys- ja korkeussuunnassa säädettävä elementti
• Sähköinen infrapunasensori (sensori sisältää  
   230V 50Hz/24V muuntajan)
• Paino 20 kg
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Casual-urinaalipaketit 
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Casual-urinaalit ovat julkisiin kohteisiin suunniteltuja pakettiratkaisuja. Sarjan helppohoitoiset tuotteet ovat suorali-
njaisia ja hieman perinteisiä malleja kookkaampia. Tuotteissa käytetään seinäviemäröintiä, ja vedensyöttö kytketään 
urinaalin takaa. Casual-mallistossa on saatavilla myös vedetön urinaalivaihtoehto.

CASUAL-MALLISTON URINAALEJA

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA

Julkiset kohteet 
Ravintolat, baarit ja muut julkiset tilat.
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Design  I  Casual  I  Budget

Casual-urinaalipaketit 

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen urinaali, seinäviemäröintimalli  
  (huuhtelualue 0,5-3 l)
• Vesilukko ja kiinnitysavain (vesilukko huollettavissa  
   ilman urinaalin irrotusta)
• Keraaminen suojahattu
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Vedensyöttöputki ja tiiviste (vedensyöttö takaa)
• Viemärin liitosputki
• Paino 24,5 kg

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen urinaali, seinäviemäröintimalli  
  (huuhtelualue 0,5-3 l)
• Vesilukko ja kiinnitysavain (vesilukko huollettavissa  
   ilman urinaalin irrotusta)
• Keraaminen suojahattu
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Vedensyöttöputki ja tiiviste (vedensyöttö takaa)
• Viemärin liitosputki
• Syvyys- ja korkeussuunnassa säädettävä elementti
• Sähköinen infrapunasensori ja RST-levy  
   (sensori sisältää 230V 50Hz/24V muuntajan)
• Paino 24,5 kg

Pakettiin sisältyy:
• Posliininen, vedetön urinaali, seinäviemäröintimalli
• Vesilukko 
• Keraaminen suojahattu
• Liitosputki DN 50 -seinäviemärille
• Kiinnityssarja, jossa suojatulpat ja asennusavain
• Kiinnitysavain ja vaihdettava huuhtelukasetti  
   (n. 6 000 käyttökertaa)
• Paino 24,5 kg

LPC URINAALIPAKETTI C1  
VESILIITOS TAKAA, SEINÄVIEMÄ-
RÖINTI, SIS VESILUKON
LPPOS2074

LPC URINAALIPAKETTI C2  
VESILIITOS TAKAA VIEMÄRÖINTI 
ELEMENTTIIN 
LPPOS2075

LPC URINAALIPAKETTI C3
VEDETÖN, SEINÄVIEMÄRIMALLI 
LPPOS2079
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Urinaalipaketti B1

Urinaalipaketti B2

Urinaalipaketti B3S
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PAKETTIKOODI: LPPOS2079

Kiinnityssetti suojatulpilla ja asennusavaimella. Holkkien kierre M8.

Huuhtelukasetti Keraaminen suojahattu

Kiinnitysarja Viemärin liitosputki DN50

www.laattapiste.fi 26052020 Oikeudet muutoksiin pidätetään

URINAALIPAKETTI C3  LPPOS2079

Laufen vedetön Urinaali vesilukolla, kiinnitysarjalla, ja seinäviemäliitoksella

Urinaalin materiaali posliinia.

Liitosputki DN 50 seinäviemärille.
Keraaminen suojahattu .
Vesilukko ja kiinnitysavain.

Seinäviemäröintimalli.

PAKETTIIN KUULUVAT TUOTTEET

MITTAKUVAT

Paino 24,5kg

Huuhtelukasetti voidaan vaihtaa koskematta kasettiin.

Urinaalivalmistaja Laufen.
Casual malliston tuote.

Vaihdettava huuhtelukasetti. 

Huuhtelukasetti kestää n. 6000 käyttökertaa
Paketti sisältää yhden huuhtelukasetin

Urinaalipaketti C1

Urinaalipaketti C2

Urinaalipaketti C3 S
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Laattapiste Oy 
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

Painoteknisistä syistä tuotteiden värit ovat suuntaa antavia. Oikeus hinnan- ja m
allistonm

uutoksiin pidätetään. 5/2020.


