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Cílem naší společnosti je zkvalitnění a zefektivnění služeb v oblasti ubytování, úspora vašich financí i času na provoz  
a údržbu. Garantujeme dlouhodobou životnost, bezproblémovou funkčnost, a také záruční i pozáruční servis všech 
dodávaných produktů. Produkty dodáváme včetně montáže. Díky odborným zkušenostem navrhneme do vašich ubyto-
vacích prostor nejoptimálnější a nejúspornější řešení, které vám sníží provozní náklady a bude šetřit vaše finance i životní 
prostředí, zvýší hygienické standardy a povede ke zlepšení uživatelského komfortu, což jistě ocení vaši klienti.

ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ  
A ZPOPLATNĚNÍ:

• VSTUPU
• VÝDEJE VODY
• VÝDEJE ELEKTŘINY
• SPRCHOVÁNÍ
• PRAČEK

www.nereznamiru.cz

ÚSPORNÉ SYSTÉMY A ZPOPLATNĚNÍ SPRCHOVÁNÍ
ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY

ZAS 3.TV - žetonový automat určený pro úsporu 
a regulaci vody ve sprše, s odkládací poličkou  
a termostatickým ventilem. Uživatel si vodu 
pouští a uzavírá dotekem na piezotlačítko, 
teplotu vody nastavuje termostatickým ventilem. 
Množství zbývající vody zobrazuje LED display.
Automat je možné přepnout na neplacený 
provoz.

Žetonový automat přijímá pouze speciální žetony 
ZT 1.
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.

Výhoda: jednoduchá montáž bez stavebních 
zásahů, lze jej napojit na stávající rozvody vody.

ZAS 1 - žetonový sprchový automat určený pro jednu  
sprchu. Vestavná verze určená k zazdění do niky.

Po vhození žetonu je uživateli přiřazena dávka teplé vody, 
se kterou si může libovolně hospodařit. Tuto dávku nasta-
vuje provozovatel. Na displeji je možné sledovat zbývající 
množství vody. Součástí automatu je nerezová skříňka, 
snímač žetonů, schránka na žetony a kryt se zámkem.

Žetonový automat přijímá pouze speciální žetony ZT 1.
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.

ZAS 1

ZAS 3.TV



ÚSPORNÉ SYSTÉMY A ZPOPLATNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ
ŽETONOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT PRO ZPOPLATNĚNÍ PRAČKY

MINCOVNÍ AUTOMAT PRO VÝDEJ VODY

ZAP 1 - žetonový automat určený pro regulované používání automatické pračky, 
sušičky, případně jiného elektrického spotřebiče. I ve verzi mincovního automatu  
pod označením MAP 1.

Vhozenému žetonu nebo minci odpovídá určitá doba připojení elektrického spotřebiče 
na napětí. Součástí automatu je nerezová skříňka, snímač žetonů, schránka na žetony  
a kryt se zámkem.

Žetonový automat přijímá pouze speciální žetony ZT 1.  
Mincovní automat přijímá CZK, EUR a žetony ZT 2.
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.

ZAP 1

MAV 1

MAP 1

www.nereznamiru.cz

MAV 1 - mincovní automat určený pro placený výdej vody. 
Provozovatel nastaví cenu za litr vody.

Mincovní automat přijímá CZK, EUR a žetony ZT 2.
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.

Mincovní automaty na objednání vybavujeme i počítadlem 
mincí PM 3 pro interní kontrolu vybraného obnosu.

Dále je možno doplnit o odolný nerezový rámeček  
s krytem zámku RM.

ÚSPORNÉ SYSTÉMY A ZPOPLATNĚNÍ SPRCHOVÁNÍ
MINCOVNÍ SPRCHOVÉ AUTOMATY

MAS - mincovní automat určený pro jednu sprchu (MAS 1)  
nebo pro dvě až osm sprchovacích míst (MAS 2). 

Na automatu provozovatel jednoduchým způsobem nastaví dobu tečení vody  
v kabince. Po vhození zvolené částky má uživatel k dispozici určitý čas tečení vody, 
se kterým při sprchování sám hospodaří. Vhozením dalšího obnosu si může zákazník 
dobu sprchování i množství vody libovolně prodloužit. 

Mincovní automat přijímá CZK, EUR a žetony ZT 2.
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.MAS 2MAS 1

++

SP 4SA 11MAS 1

Nabízíme vytvoření alternativního atypického řešení  
dle požadavků zákazníka.

Dále zajistíme zpoplatnění praček a jiných spotřebičů, 
výdejní sloupky pro odběr elektřiny  
a vody. 

SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 Sprchová sestava je tvořena například mincovním automatem, 
sprchovou armaturou SA 11 a sprchovou hlavicí SP 4.

UKÁZKA SESTAVENÍ SPRCHOVÉ SOUSTAVY:



MAD - mincovní automaty určené k placenému 
otevírání dveří.  

Automaty dodáváme ve vestavném provedení MAD 1  
a také v nástěnné verzi MAD 5. Výhodou MAD 5 je 
jednoduchá instalace přišroubováním na zeď a snadná 
obsluha.
MAD 6 je doplněn o ovládání světla, ventilace a SOS 
tlačítko. Další verzí je MAD 6 INV, který byl vytvořen 
speciálně pro handicapované osoby a je rozšířen 
o eurozámek, čímž jsou zvyšovány evropské 
standardy.

Nerezový kryt zajišťuje odolnost proti poškození. 
Pro vyšší zabezpečení lze doplnit o rámeček  
s krytem zámku nebo počítadlem mincí.

Mincovní automat přijímá CZK, EUR a žetony ZT 2. 
Napájení pomocí napájecího zdroje ZAC, 12 V.

MAD 1 MAD 5

MAD 6

ÚSPORNÉ SYSTÉMY A ZPOPLATNĚNÍ VSTUPU
MINCOVNÍ AUTOMATY DVEŘNÍ

KUCHYŇSKÝ PRACOVNÍ STŮL NA MINCE

www.nereznamiru.cz

MSK 1 - nerezový kuchyňský pracovní stůl vybavený mincovním automatem.  
Po vhození mince je na nastavenou dobu zapnut vařič (režim vaření) nebo spuštěn 
výdej teplé vody (režim mytí). Oba režimy lze spustit a používat současně. 

Napájení 230 V.

NEREZOVÉ STOLY A DŘEZY
Stoly i dřezy jsou vyrobeny z kvalitního a prověřeného potravinářškého nerezu AISI 304. Broušená povrchová úprava zajišťuje jejich  
snadnou údržbu. Desky všech pracovních stolů jsou podlepené, a tudíž velmi odolné. Stoly jsou vyráběny v různých typových délkách  
a šířkách, mohou být doplněny o police, zásuvky, rošty nebo dvířka. Všechny variantní provedení naleznete v katalogu na našich  
webových stránkách www.nereznamiru.cz.

Kromě stolů a dřezů dodáváme i další nerezový nábytek na míru - skříně, police, digestoře, pracovní desky a další.



NEREZOVÝ UMÝVACÍ PULT PUN 02

•	 celonerezové robustní provedení
•	 2, 3, 4 nebo 5 zabudovaných umyvadel
•	 možno doplnit o dávkovače mýdla

NEREZOVÝ UMÝVACÍ ŽLAB AUL 04

•	 závěsný nerezový umývací žlab
•	 odolné celonerezové provedení
•	 v délkách 1250, 1900, 2500, 2995 mm
•	 lze osadit autom. bateriemi
•	 i v zakrytovaném  provedení

NEREZOVÉ UMYVADLO AUM 01

•	 odolné nerezové umyvadlo
•	 otvor pro baterie
•	 rozměry 56 x 42 cm
•	 lze doplnit o bezdotykovou baterii

NEREZOVÉ UMYVADLO AUM 018

•	 odolné nerezové umyvadlo
•	 navařený nerezový sifon
•	 otvor pro baterie
•	 rozměry 60 x 55 cm
•	 verze doplněná o madla je určena  

pro invalidy

NEREZOVÉ UMYVADLO AUM 030

•	 zajímavý design
•	 otvor pro baterie
•	 v rozměrech 65 x 45 cm

NEREZOVÁ UMYVADLA A UMÝVACÍ ŽLABY

NEREZOVÉ AUTOMATICKÉ ŽLABY
 
Nerezové umývací žlaby jsou osazeny bezdotykově ovládaný-
mi výtokovými ramínky. Dodáváme je v délkách 1250, 1900, 
2500 a 2995 mm.

Verze AUL 03 je dostupná ve stojací nebo závěsné variantě.
Dále nabízíme jednostranný žlab AUL 01 a oboustranný žlab 
AUL 02 oddělený odstřikovou stěnou.

Žlaby jsou díky své konstrukci a celonerezovému provedení 
vysoce odolné proti poškození.

AUL 03

Podle požadavků zákazníka lze žlaby osadit dávkovači mýdla  
a dezinfekčních roztoků, zásobníky papírových ručníků, odpadko-
vými koši a dalším příslušenstvím. AUL 01

SENZOROVÁ BATERIE
AUM 3
•	 jednoduchý a elegantní vzhled
•	 bezdotykové ovládání
•	 úspora vody
•	 bezpečnostní mód 30 s
•	 několik typových provedení
•	 napájení ze zdroje ZAC nebo  

na baterie

SENZOROVÁ BATERIE
AUM 16
•	 bezdotykové ovládání
•	 úspora vody
•	 bezpečnostní mód 30 s
•	 v provedení na 2 vody se směšovacím 

nebo termostatickým ventilem
•	 napájení ze zdroje ZAC nebo na baterie

PL 21 PÁKOVÁ BATERIE POLAR

•	 jednoduchý tradiční vzhled
•	 otevírání odpadu
•	 povrchová úprava chrom
•	 vhodná i pro rekonstrukce starších 

koupelen

PÁKOVÁ BATERIE NOVASERVIS TITAN

•	 nástěnná baterie s trubkovým ramenem
•	 délka výtokového ramínka 220 mm

www.nereznamiru.cz

UMYVADLOVÉ BATERIE
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KERAMICKÉ A NEREZOVÉ KLOZETY

JIKA LYRA PLUS
•	 závěsné WC s hlubokým splachováním
•	 sedátko s poklopem není součástí dodávky
•	 v rozměrech 49 a 53 cm

IDEAL STANDARD CONNECT
•	 závěsné WC s hlubokým splachováním
•	 kvalitní materiál a zajímavý design
•	 přívod vody zezadu, odtok vodorovný

AUZ 01 ZÁVĚSNÝ  
NEREZOVÝ KLOZET
•	 vyroben z nerezu AISI 304
•	 odolné antivandal provedení
•	 i ve variantě pro tělesně postižené

•	 součástí je sedátko  
z tvrzeného plastu
•	 nově také se sedátkem  
v černém provedení

AUZ NEREZOVÝ KLOZET
•	 vyroben z nerezu AISI 304
•	 odolné antivandal provedení
•	 i ve variantě pro tělesně postižené (INV)
•	 integrované nerezové sedátko - vyšší 

odolnost proti poškození
•	 odpad dolů (AUZ 04)  
nebo dozadu (AUZ 010)

AUZ NEREZOVÝ KLOZET
•	 vyroben z nerezu AISI 304
•	 odolné antivandal provedení
•	 i ve variantě pro tělesně postižené (INV)
•	 integrované nerezové sedátko - vyšší 

odolnost proti poškození
•	 odpad dolů (AUZ 02)  
nebo dozadu (AUZ 08)

•	 pisoáry s automatickým inteligentním splachovačem,  
který reaguje na chemické změny v sifonu

•	 samonasávací sifon
•	 úspora vody
•	 jednoduchá montáž bez stavebního zásahu
•	 hygienické spláchnutí
•	 jedinečný úklidový mód

GOLEM GOLF AUP 03

AUTOMATICKÉ (IQ) PISOÁRY
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NEREZOVÉ VÝDEJNÍKY VODY, ODPADNÍ VPUSTI
NEREZOVÉ VÝLEVKY CHEMICKÝCH WC

NEREZOVÉ ODPADNÍ VPUSTI A VÝDEJE VODY

VÝLEVKA CHEMICKÝCH WC K ZAVĚŠENÍ  
NA STĚNU VLK 03

Výlevka je uzpůsobena k vylévání chemických WC  
z obytných karavanů. Součástí je odkládací držák  
na víčko chemických kazet, kohouty pro napouštění  
vody a hadice.

VÝLEVKA CHEMICKÝCH WC NA POSTAVENÍ  
VLK 04

Výlevka má dvě části - z jedné strany slouží k vylévání chemických 
WC, ve druhé části je kohout k napouštění pitné vody.  
Výlevku lze připevnit do prostoru díky kotvící konstrukci.

VLK 02 - nerezový stojan na výdej 
vody s malou výlevkou a roštem,
d = 75 mm, bez zápachové uzávěry. 

Součástí stojanu je konzola s hadicí  
a tryskou. 

OV 01 - nerezová odpadní vpust  
pro karavanová stání s přívodem vody,  
d = 75 mm (na objednávku 110 mm). 

OV 03 - nerezová odpadní vpust 
pro karavanová stání, d = 75 mm 
(na objednávku 110 mm). 

POJEZDOVÉ ODPADNÍ VPUSTI  
PRO KARAVANY (d = 110 mm)

OV 02 OV 02H
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NEREZOVÉ VÝDEJNÍ SLOUPKY PRO ODBĚR VODY A ELEKTŘINY
NEPLACENÝ VÝDEJ VODY A ELEKTŘINY

VÝDEJNÍ SLOUPKY PRO PLACENÝ ODBĚR ELEKTŘINY A VODY

Nerezový sloupek VS je určený k neplacenému výdeji elektřiny nebo 
vody. Na sloupek lze umístit 1, 2 nebo 4 zásuvky k výdeji  elektřiny,  
1, 2 nebo 4 kohouty k výdeji vody anebo zkombinovat výdej vody  
i elektřiny (1+1 nebo 2+2).

Jištění není součástí sloupku, proto musí být zaveden již jištěný přivod 
elektřiny.

Tento nerezový sloupek může být doplněn o rám k zabetonování  
ROV 03 nebo jej lze přišroubovat k odpadní vpusti (OV 03).

Nerezový výdejní sloupek MSE2 pro placený výdej elektřiny nebo vody.  
Po vhození kreditu nebo po přiložení čipové karty a výběru odběrného místa uživatel 
postupně spotřebovává elektřinu nebo vodu. Sloupek má ochrannou stříšku proti 
přímému dešti a odvětrávání ve spodní části. Lze jej doplnit o osvětlení. 
Součástí sloupku je mincovní automat, kasička nebo snímač čipových karet, zámek  
a kotevní konstrukce.
Celonerezové provedení zajišťuje odolnost a dlouhodobou životnost sloupku.

Variantní provedení sloupků dle odběrných míst:
- 2, 4 nebo 6 el.zásuvek
- 2 nebo 4 odběrná místa na vodu
- 2 el. zásuvky, 2 odběrná místa na vodu

Variantní provedení dle způsobu platby:
- mincovní automat
- čipová karta
- neplacený provoz

AFO 01 AFO 01.S AFO 01.SCL AFO 03 AFO 03D

PITNÉ FONTÁNY

Nabízíme závěsné verze pitných fontán, verze na postavení ke stěně nebo do prostoru  
a verze pro děti - výška pouhých 50 cm. Fontánky jsou ovládány tlačným ventilem, 
který zamezuje zbytečnému plýtvání vodou. Pitná fontánka může být doplněna  
o výdejník vody do PET lahve  (o objemu max. 0,75 l), naplnit lze samozřejmě jakákoli 
vlastní nádoba (sklenice, kelímek, hrnek).



www.nereznamiru.cz

SPS 01 SPS 04 SPS 03SPS 02

MLŽÍTKA

Kromě klasických herních prvků vám nyní přinášíme kombinaci bezpečnosti, funkčnosti  
a osvěžení – mlžící sprchy pro děti. Mlžící sprchy vytváří pomocí speciálních trysek ve svém 
okolí mlžný opar, který slouží k ochlazování dětí v parných letních dnech. Díky atraktivnímu 
vzhledu bude pro děti zábavou hrát si v jejich blízkosti. Sníží se riziko úpalu a místo toho si 
děti užijí spoustu legrace!

Materiál nerez AISI 304, barva komaxit, ovládání externí nebo přímo na sprše, ve tvaru 
květiny, letadélka, dle přání zákazníka.

SPRCHOVÉ SLOUPY

Nerezové sprchové sloupy jsou určené k veřejným bazénům, na koupaliště, do aquaparků a wellness. Sloupy jsou určeny k postavení  
do prostoru, mají různé druhy kotvení a jsou opatřeny sprchovými hlavicemi.  V nabídce máme i solární sprchové sloupy využívající  
pro ohřev vody energii ze slunečního záření (zadní strana natřena černou komaxitovou barvou).

Materiál nerez AISI 304, barva komaxit, ovládání tlačným ventilem, provedení 1, 2, 4 sprch.hlavice (dle typu sloupu).

NOVÁ MLŽÍTKA         PRO SEZONU 2018
více info na našich         webových stránkách



DDISB s.r.o.
IČ: 05294398
DIČ: CZ05294398

www.ddisb.cz
www.nereznamiru.cz

Jiří Pytlíček
pytlicek@nereznamiru.cz
602 168 545

Jiří Mazanec
mazanec@nereznamiru.cz
602 708 880

Kabinkový systém představuje moderní trend v oblasti 
rozdělení vnitřních prostorů sociálního zázemí.

•	 tvrzené desky HPL 
•	 100 % odolnost proti vodě
•	 nerezavějící konstrukce
•	 stálost barev

VÝHODY KABINKOVÝCH SYSTÉMŮ

•	 odolnost proti vandalům 
•	 dlouhá životnost 
•	 odolnost proti vodě 
•	 nerezavějící konstrukce – hliník 
•	 snadný úklid – kabinky na nožičkách
•	 panty zabraňující uskřípnutí prstů

Tiskové chyby vyhrazeny. www.nereznamiru.cz

KABINKOVÉ SYSTÉMY


