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Cisternë moderne për tualet të integruara

FLUSH & FLOW
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DIZAJN FUNKSIONAL 
DHE I BESUESHËM
Seria e integruar e cisternave Flush & Flow e Pipelife ofron një kombinim perfekt të zgjidhjeve 
profesionale dhe ekonomike për nevojat e banjës dhe tualetit tuaj.

Ndërtuar në mënyrë të padukshme në strukturën e murit të banjës dhe falë shumëllojshmërisë 
së paneleve aktivizuese që ne ofrojmë, sistemi ynë i integruar është estetikisht i përputhshëm me 
dizajnin tuaj të zgjedhur të banjës dhe është zgjidhja ideale për nevojat tuaja. Funksionimi i qetë 
dhe i besueshëm, instalimi i lehtë dhe minimumi 25 vjet disponueshmëri e pjesëve të këmbimit 
janë vetëm disa nga përparësitë tona kryesore.

Cisternat tona të ndryshme mund të instalohen në mjedise të ndryshme në përputhje me kërkesat 
përkatëse. Për të promovuar mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e ujit, ne gjithashtu ofrojmë një 
version miqësor ndaj mjedisit të cisternës sonë të tualetit për të rregulluar vëllimin e ujit të 
cisternës nga 2 në 6 litra.

Përparësitë kryesore të cisternës

Cisternë për integrim në mur

Cisternë e holluar për integrim në mur

Cisternë e fshehur për integrim 

Panele aktivizuese

Pjesë këmbimi dhe aksesorë  
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PËRPARËSITË KRYESORE TË CISTERNËS

Pajtueshmëria e paneleve aktivizuese 
Të gjitha panelet tona të aktivizuara janë plotësisht në përputhje me llojshmarinë e 
cisternave që ne ofrojmë.

Model për instalimin e duhur të panelit aktivizues
Çdo panel aktivizues vjen me një model që lejon rregullimin e mekanizmit të shpëlarjes 
për të arritur një funksionim perfekt.

Larje ekologjike  
Sistemet tona integruese në mur AP-WC1020 dhe AP-WC1010 mund të shndërrohen 
lehtësisht në një version ekologjik duke zëvendësuar valvulën standarde të shpërlarjes 
me një të till ekologjik AP-AV06E. Vëllimi i shpërlarjes mund të vendoset në intervalin 
prej 2 deri në 6 litra.

Kontrolli i rrjedhjes së ujit 
Për të shmangur spërkatjen e padëshiruar në leshimin e ujit, dinamika e rrjedhjes 
së ujit mund të modifikohet nga shtesa të ndryshme për të kontrolluar rrjedhjen e 
ujit. Ky reduktim është i përshtatshëm për të gjitha llojet e sistemeve të integrimit në 
mur, valvulave shperlarëse dhe cisternave, përveç për versionin tonë të holluar AP-
WC1020SL. Rregullatorët e shpejtësisë së rrjedhjes së ujit mund të porositen ndarës.

Kompaktësia e cisternës
Ndërsa cisterna është bërë në tërësi, falë mungesës së qepjeve të saldimit, gjendjes 
hermetike dhe papërshkueshmërise se tij është e garantuar absolutishtë. Gjendja 
hermrtike e secilës cisterne kontrollohet me presionin e ajrit. Përdorimi i polietilenit 
me cilësi të lartë siguron karakteristika dhe qëndrueshmëri afatgjatë.

Sistemi i mbylljes së bazës 
Sistemi i kyçjes së bazës është i rregullueshëm për të lejuar rregullimin e lehtë të 
lartësisë së kërkuar të kornizës, duke ruajtur pozicionin e rregulluar për të lehtësuar 
fiksimin në pozicionin përfundimtar. Kjo lejon që instalimi të kryhet nga një person me 
saktësi të lartë kur rregulloni lartësinë.

Larje e dyfishte
Larje e dyfishtë 3/6 l me rezervë higjenike: Vëllimi i ujit në cisternë: 9 l Larja e reduktuar: 
3 l; Larje e plotë: 6 l; Rezerva higjienike: 3 l
Pas larjes së plotë, mbetet një rezervë prej tre litra për shpëlarje shtesë të 
menjëhershme.3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l
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Montimi i kornizës përmes një klikim  
Korniza e mangës ngjitet në rezervuar shumë shpejt vetëm me një klikim. Korniza 
mund të përdoret gjithashtu për instalim në gipskarton.

Mekanizmi i kontrollit me amortizor 
Mekanizmi inteligjent i kontrollit midis panelit aktivizues dhe valvulës se shperljarjes 
minimizon zhurmën e prodhuar kur lëshohet uji, pasi vidat që bien në kontakt me 
panelin aktivizues janë të mbuluara me maja të buta që thithin goditjet e shkaktuara 
nga aktivizimi i panelit aktivizues.

Pjesa montim binarësh rrëshqitës për lidhjen me kanalizimin 
Falë fiksimit të sofistikuar, lidhja me kanalizimin mund të zhvendoset në një drejtim 
horizontal dhe kështu thellësia e saj mund të ndryshohet në krahasim me kornizën 
në tetë pozicione, deri në 93 mm. Kjo thjeshtëson shumë instalimin dhe lehteson 
përdorimin e llojeve të ndryshme të tasave të tualetit.

Tubacioni i furnizimit me ujë me vulë të rrumbullakët  
Instalimi i lidhjeve fleksibël dhe valvules mbushëse mund të bëhet pa mjete në sajë të 
sistemit bajonetë. Shtrëngimi me dorë është i mjaftueshëm.

Rregullim i thjeshtë
Për të lehtësuar instalimin, për të shmangur gabimet dhe për të shpejtuar vetë procesin 
e instalimit, të gjithë përbërësit që duhet të fiksohen, rregullohen në sistem janë me 
ngjyrë të kuqe.

Pak mjete për montim
Për të mbajtur të ulët numrin dhe shumëllojshmërinë e mjeteve të instalimit, 
dimensionet e kokave të bolltëve për cisternat e integruara janë te njejta, dhe për 
instalimin e të gjithë sistemit ka nevoje vetëm nga një çelës.

Disponueshmëria 25-vjeçare e pjesëve të këmbimit
Ne garantojmë se do të mbajmë pjesë rezervë në dispozicionë për 25 vjet për të 
siguruar jetëgjatësinë e shërbimit të produkteve tona.

Më shumë shtesa sipas kërkesës
Çdo produkt i kompletuar përmban kompletin e plotë të aksesorëve të montimit që 
kërkohen për montimin e produktit. Shtesat janë në dispozicion sipas kërkesave.
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FUSHA E PËRDORIMIT

• për WC të montuara në mur

• për montim përpara në një mur mbajtës ose në një konstruksionë gipskarton

• për dyshemetë me trashësi 0 - 200 mm

• për montim e WC të montuara në mur me lartësitë lidhëse 180 ose 230 mm

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

• Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse 

• Kornizë vetë-mbështetëse

• Mufa 1/2” lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8”

• Vidë për mekanizmin e shperljarjes: 2 copa

• Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 4 copa, shponka Ø12 – 4 copa

• Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa,  
rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa

• Lidhja e brrylit për kanalizim HT 90/110 polietileni, PE-HD

• Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse

• Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë per lidhjen 

• Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme 
përmes vrimave të montimit:  G1/2“
Diapazoni funksional i presionit të ujit: 0,05 – 0,8 MPa
Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit: 0,3 – 0,5 MPa
Larje e plotë: 6 – 9 l
Larja e reduktuar: 2,5 – 3,5 l
Konfigurimi i paracaktuar në larje e plotë: 6 l
Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër: 3 l
Rezervë higjenike: 3 l
Vëllimi i ujit në cisternë: 9 l
Ngarkesa maksimale: 400 kg

CISTERNË PËR MONTIM NË MUR
AP-WC1020 për instalim në ndërtimit të thatë (gipskarton)
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SPECIFIKAT E PRODUKTIT

• Baza e rregullueshme e ankorimit dhe sistemi i mbylljes së sustës, me diapazon 
0 - 200 mm

• Ventil këndor për lidhjen e ujit

• Shenjat e dukshme për nivelimin dhe përqendrimin 

• Pjesa montim binarësh rrëshqitës për lidhjen me kanalizimin mund të rregullohet 
në tetë pozicione midis 0 - 93 mm

• Valvula këndore me mundësi të lidhjes me sistemin e tubacioneve

• Korniza lejon ankorimin në një mur ndarëse gipskartoni mjaftë i fortë që ndodhet 
përpara murit mbajtës

• Moduli i montuar është i mbuluar me gipskarton dhe nuk ka nevojë për fiksime ose 
elemente

• Konstruksioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në 
sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës 

• Gati për të lidhur një kllapa me DG 1/2 ” shndërrim për bide dhe dush

• Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike

• I përshtatshëm për instalimin e lëshimit të ujit me distancion ose sensor (i 
disponueshëm sipas kërkesës)

• Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese

• Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete

• Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë

• Cisterna është bërë në tërësi, 100% e padepërtueshme

• Kapaku për hapjen e inspektimit lehteson montimin dhe parandalon depërtimin e 
lagështisë dhe ndotjëve

• Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 - 95 mm

• Thellësia e instalimit 125 – 230 mm

• Materiali i kornizës: metal i veshur me pluhur

• Standardet e zbatueshmërisë: EN14124, EN4055
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ZONA E PËRDORIMIT

• për WC të montuara në mur

• për montimin e përparmë në një mur mbajtës ose në konstruksion gipskartoni

• për dysheme me trashësi 0 – 100 mm

• për montim e tasëve të WC të varura në mur me lartësi lidhëse 180 ose 230 mm

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

• Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse 

• Kornizë vetë-mbështetëse

• Mufa 1/2” lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8”

• Vidë për mekanizmin e shperljarjes: 2 copa 

• Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 8 copa, shponka Ø12 – 8 copa

• Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa,  
rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa

• Lidhja e brrylit për kanalizim SLIM HT 90/90/110

• Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse

• Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë per lidhjen 

• Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme 
përmes vrimave të montimit:  G1/2“
Diapazoni funksional i presionit të ujit: 0,05 – 0,8 MPa
Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit: 0,3 – 0,5 MPa
Konfigurimi i paracaktuar për larjen e plotë: 6 l
Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër: 3 l
Rezerva higjienike: 3 l
Vëllimi i ujit në cisternë: 9 l
Pesha maksimale: 400 kg

CISTERNA E HOLLUAR PËR 
INTEGRIMI NË MUR
AP-WC1020SL për instalim në ndërtim të thatë (gipskarton)
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SPECIFIKAT E PRODUKTIT

• Shenjat e dukshme për nivelimin dhe përqendrimin

• Ventil këndor për lidhjen e ujit

• Korniza lejon ankorimin në një mur ndarëse gipskartoni mjaftë i fortë qe ndodhet 
perpara murit mbajtës

• Moduli i montuar mbulohet me gipskarton dhe nuk ka nevojë për fiksime shtesë 
ose spiranca

• Konstrukcioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në 
sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës 

• Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike

• Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese

• Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete

• Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë

• Cisterna është bërë në tërësi, 100% e padepërtueshme

• Kapaku për hapjen e inspektimit lehteson montimin dhe parandalon depërtimin e 
lagështisë dhe ndotjëve

• Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 – 60 mm

• Thellësia e instalimit: 84 mm

• Baza teleskopike e rregullueshme, diapazoni 0 - 100 mmm

• Materiali i kornizës: metal i veshur me pluhur

• Standartet e zbatueshmërisë: EN 14124, EN 14055
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ZONA E PËRDORIMIT

• për WC të montuara në mur

• për integrim në një mur dhe rreth një muri mbajtës - ndërtimi i lagësht

• të përshtatshme për rindërtim

• për montim e tasëve të WC të varura në mur me lartësi lidhëse 180 ose 230 mm

PËRMBAJTJA E PAKETËS SË KOMPLETUAR

• Cisternë me valvul mbushëse dhe shpëlarëse 

• Kornizë e galvanizuar duke përfshirë strukturën mbështetëse 

• Mufa 1/2” lidhje ujit me vintill kënd i integruar Schell 1/2 – 3/8”

• Vidë për mekanizmin e shperljarjes: 2 copa 

• Elemente lidhëse: vidë Ø8×60 – 4 copa, shponka Ø12 – 4 copa

• Materiale fiksimi për fiksimin e tasit të WC: shufër e filetuar M12 – 2 copa,  
rondele – 4 copa, kapak – 2 copa, dado – 2 copa, mbrojtës i filetës – 2 copa

• Lidhja e brrylit për kanalizim HT 90/110 polietileni, PE-HD

• Vulë hyrëse, PP dalje, vulë mbështjellëse

• Vulë e kullimit, lidhja PP, vulë per lidhjen 

• Komplet kapaqeve për të mbrojtur vrimat e lidhjes gjatë instalimit të sistemit

SPECIFIKIME TEKNIKE

Lidhja e ujit në pjesën e pasme ose të sipërme 
përmes vrimave të montimit:  G1/2“
Diapazoni funksional i presionit të ujit: 0,05 – 0,8 MPa
Diapazoni i rekomanduar i presionit të ujit: 0,3 – 0,5 MPa
Larje e plotë: 6 – 9 l
Larje e shkurtër: 2,5 – 3,5 l
Konfigurimi i paracaktuar për larjen e plotë: 6 l
Konfigurimi i paracaktuar për larje të shkurtër: 3 l
Rezerva higjienike: 3 l
Vëllimi i ujit në cisternë: 9 l
Pesha maksimale: 400 kg

CISTERNË E FSHEHUR PËR INTEGRIM
AP-WC1010 për integrim në një mur masiv
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SPECIFIKAT E PRODUKTIT

• Pjesë montimi binarësh rreshqites për lidhjen me kanalizimin mund të rregulohet 
në tetë pozicione midis 0 – 93 mm

• Ventili këndor për lidhjen e ujit

• Zgjidhja teknike lejon ankorimin në sipërfaqen jo të rafshta të murit të pasëm, kur 
është i prerë, në një distancë prej 50 mm 

• Strukturë mbështetëse e galvanizuar me katër kllapa me akse për një montim të 
lehtë 

• Konstrukcioni i bërë nga polisterol izolimi parandalon formimin e kondensimit në   
sipërfaqen e rezervuarit dhe zbut dridhjet nga rezervuari në strukturën e ndërtesës 

• Larje e pavarur e rregullueshme e dyfishtë me rezervë higjienike

• Në përputhje me të gjitha panelet tona aktivizuese

• Mirëmbajtja kryhet pa pasur nevojë për mjete

• Lidhja e furnizimit me ujë të pasëm / të lartë

• Pjesa e lëvizshme e polisterolit lejon hyrje e lire gjatë montimit 

• Gati për të lidhur një kllapa me DG 1/2” ” shndërrim për bide dhe dush 

• I përshtatshëm për instalimin e lëshimit të ujit me distancion ose sensor (i 
disponueshëm sipas kërkesës)

• Cisterna është bërë në tërësi, me kete garantohet 100% e padepërtueshmërine e saj

• Kapaku për hapjen e inspektimit lehteson montimin dhe parandalon depërtimin e 
lagështisë dhe ndotjëve

• Lartësia e montimit: 1.062 mm

• Thellësia e instalimit të panelit aktivizues, i cili mund të rregullohet nga 20 – 95 mm

• Thellësia e montimit: 125 mm

• Materiali i strukturës mbajtëse: metali i galvanizuar

• Standartet e zbatueshmërisë: EN 14124, EN 14055
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PANELE AKTIVIZUESE

PËRDORIMI

• •Për sistemet integruara në mur dhe cisterna WC të fshehta

SPECIFIKIME TEKNIKE

Forcë pune: < 20 N

Panele aktivizuese të bëra me dizajnë dhe materiale të tjera janë në 
dispozicion sipas kërkesës. Ju lutemi kontaktoni me përfaqësuesin 
tuaj të Pipelife për më shumë detaje.

AP-DP370

• Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë

• Në përputhje me të gjitha sistemet tona të 
integruara në mur dhe cisterna për integrim në 
mure masive

• Veshje e sipërfaqes: e bardhë

• Material: plastik

AP-DP372

• Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë

• Në përputhje me të gjitha sistemet tona te 
integruara në mur dhe cisterna për integrim në 
mure masive

• Veshje e sipërfaqes: krom-mat

• Material: plastik

AP-DP670

• Paneli aktivizues del vetëm 5.5 mm mbi pllakat

• Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë

• Në përputhje me të gjitha sistemet tona të 
integruara në mur dhe cisterna për integrim në 
murе masivе

• Veshje e sipërfaqes: e bardhë

• Material: plastik

AP-DP672

• Paneli aktivizues del vetëm 5.5 mm mbi pllakat

• Mekanizmi i shpërljarjes me veprim të dyfishtë

• Në përputhje me të gjitha sistemet tona të 
integruara në mur dhe cisterna për integrim në 
murе masivе

• Veshje e sipërfaqes: e bardhë

• Material: plastik
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PJESË KËMBIMI DHE AKSESORË

Për pajisje shtesë dhe pjesë këmbimi, ju lutemi kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të 
Pipelife.

AP-AV06
Valvula shpërljarëse

AP-AV06E
Valvula shpërljarëse ekologjike 

AP-FV16M3/8
Valvula mbushëse 3/8”
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80x57

22
5
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PJESË KËMBIMI DHE AKSESORË

AP-V0015ND
Vula për valvulën shpërljarëse

AP-SS910
Izolimi i zhurmës, i prerë paraprakisht 

AP-SS930
Izolimi i zhurmës – me prerje

230

370

42
0

20

5

10

180

230

400

42
0

20

5.5

10

180

Ø30

Ø64

2
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