Gömme Rezervuar

Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı

Banyonuzdaki Şıklık

Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite
ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı
8 farklı modelde tüketicilerin beğenisine sunmaktayız.
GREZ gömme rezervuarlar, su tasarrufu, sessiz boşaltma özelliği,
ses ve nem yalıtımı, kolay montajı ile firmamızın teknoloji ve
tasarım konusundaki farklılığını ortaya koymaktadır.
After our long term R&D activities, we supply environment
friendly, high quality and aesthetic 8 different
models of concealed cisterns to your joy.
GREZ concealed cisterns present water use efficiency,
silent flushing system, voice and humidity isolation.
Also, easy installation shows our company’s difference
regarding technology and design.

> Montaj şekli: Duvar önü uygulamaları için uygundur, taşıyıcı duvar içine de uygulanabilir.
> Yük dayanımı: 400kg.
> Çalışma basınç aralığı 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm ya da 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu
> Ürün 9 cm – 18cm kalınlık aralığında ayarlanabilir monte edilebilir, pis su çıkışı alttan
veya açılı olabilir.

EasyFIT-R

• Assembling type :inside of the conveyor wall or inside of the conveyor wall
• Load capacity: 400 kg (in proper condition)
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt)
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180 mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form
• The product can be adjusted according to 9 cm-18cm thickness, Waste water line
can be connected from the bottom or angled

> Montaj şekli: Taşıyıcı duvar önü ya da panel kaplama duvar içi uygulamalar için
uygundur.
> Yük dayanımı: 400kg.
> Çalışma basınç aralığı 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm ya da 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu
> Ürün min.18 cm kalınlık monte edilebilir, pis su çıkışı alttan ya da açılı olabilir.
> EasyFITPLUS-R (12cm) :Ürün min.12 cm kalınlık monte edilebilir, pis su çıkışı alttan
olabilir, açılı pis su çıkışı yapılamaz.
• Assembling type :inside of the conveyor wall or inside of the panel conveyor wall
• Load capacity: 400 kg (in proper condition)
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt)
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180 mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form
• The product can be assembled to 18cm thickness, Waste water line can be connected from the bottom or angled
• EasyFITPLUS-R (12cm): The product can be assembled to12cm thickness, Waste
water line can be connected from the bottom , The product can not be connected
angled

EasyFITPLUS-R

> Montaj şekli: taşıyıcı duvar içi
> Yük dayanımı: taşıyıcı duvar içine uygun montajda 400kg.
> Çalışma basınç aralığı 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm ya da 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu
> Ürün kalınlığı 9 cm’dir.

ComfortFIT-R

• Assembling type :inside of the conveyor wall
• Load capacity: 400 kg (in proper condition)
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180 mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form
• Product thickness:9 mm

> Montaj şekli: Taşıyıcı duvar önü ya da panel kaplama duvar içi uygulamalar için
uygundur.
> Yük dayanımı: 400kg.
> Çalışma basınç aralığı: 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm yada 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu
> Ürün min.25 cm kalınlık monte edilebilir, pis su çıkışı alttan yada açılı olabilir.
• Assembling type : in front of the conveyor Wall or inside of the panel covering wall
• Load capacity: 400 kg (in proper condition)
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt)
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180 mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form
• The product can be assembled to25cm thickness, Waste water line can be connected from the bottom or angled

TwinFIT-R

> 13 cm ve 8,0 cm iki farklı model
> 6-9 ve 4,5-6 Ayarlanabilir telomatik valf ile çift kademeli boşaltım
> Sessiz dolum
> Terlemeye karşı izolasyonlu gövde
> Tüm kapak modellerimiz ile kullanım imkanı
> Sıva filesi kullanımı gerektirmeyen EPS formu
> Ek yeri içermeyen HDPE’den mamül yekpare tank
> DIN normlarına uygunluk
> Alaturka hela taşı uygulamalarına uygunluk

Alaturka-R

• 13 cm and 8,0 cm two different models
• Telomatic flushing mechanism supports double adjustable flushing 6-9 lt and 4,5-6 lt
• Silent filling
• Insulated body prevents condensation
• Possibility of use with all control panels
• No need plaster net thanks to EPS form
• Single piece cistern body consist of HDPE material without injection supply
• In compliance with DIN norms
• Suitable for Turkish style toilet applications

> Montaj şekli: Taşıyıcı duvar önü ya da panel kaplama duvar içi uygulamalar için
uygundur.
> Yük dayanımı: yere oturan tek ve çocuk klozetleri için kullanıldığından taşıyıcı
değildir.
> Çalışma basınç aralığı: 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm yada 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu
• Assembling type : in front of the conveyor Wall or inside of the panel covering wall
• Loading capacity : no limit bacause of being used for ground based toilets
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt)
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form

SoloFIT-R

> Montaj şekli: Taşıyıcı duvar önü ya da panel kaplama duvar içi uygulamalar için
uygundur.
> Yük dayanımı: yere oturan tek ve çocuk klozetleri için kullanıldığından taşıyıcı
değildir.
> Çalışma basınç aralığı: 0,5-16bar
> Su dolum hızı: 3 bar 6lt 39sn.
> Sessiz dolum
> Yıkama suyu: 3/6lt standart (2/4lt – 3/6lt arası ayarlanabilir.)
> Temiz su bağlantısı: ½”M
> Klozet eksenleri: 180mm yada 230mm
> Terlemeye ve sese karşı komple izolasyonlu gövde
> Sıva filesi kullanmayı gerektirmeyen EPS formu

BabyFIT-R

• Assembling type : in front of the conveyor Wall or inside of the panel covering wall
• Loading capacity : no limit bacause of being used for ground based toilets and
children toilets
• Working pressure range : 0,5-16 bar
• Filling speed: 6lt/39sec at 3 bar
• Silent filling
• Washing water: 3/6 lt standard (adjustable as 2/4 lt or 3/6 lt)
• Cleanwater connection: ½”M
• Toilet axises: 180mm or 230 mm
• Isolated body prevents condensation and noise
• No nead plaster net thanks to EPS form

Beyaz
White
Parlak Krom
Glossy chrome
Mat Krom
Matt chrome
Renkli
Coloured

Suzi

Rast

Kumanda Panelleri
Control Panels

