
W21

W21 Knauf Elementy sanitarne do wbudowania

W221 – Knauf stojak nośny pod umywalkę

W222U – Knauf stojak nośny pod pisuar

W223 – Knauf stojak nośny pod miskę ustępową/bidet

W224 – Knauf kombinacja stojakowa pod miskę ustępową dla niepełnosprawnych

W228 – Knauf stojak nośny na wysokość pomieszczenia

W233 – Knauf szyna do mocowania

W234 – Knauf poprzeczka uniwersalna / poprzeczka do mocowania

W235 – Knauf poprzeczka pod baterię ścienną

W236 – Knauf poprzeczka pod wbudowany syfon

Zeszyt techniczny W21 05/2007



Horizontalschnitt

W221 Knauf stojak nośny pod umywalkę
Bateria stojąca

Do zaworów kątowych i kolanek odpływowych lub syfonu do wbudowania 300 CR

W221-A10 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw osiowy sğupk·w 600 mm (wymiar modularny)

Rozstaw sğupk·w w Ŝwietle 550 mm Profil Knauf CW

*
np. W626

mocować do istnie- 
jącej ściany
(patrz str. 13)

maks. 465
(przestawne bezstopniowo)

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13
4 szt./stronę

Knauf CW 100

Płyty Knauf (impregnowane) 

Kołek gwintowany 
M10x120

Rysunek:
Poliestrowe kolanko 
odpływowe 50/50

Stojak nośny

Kołek rozporowy
z wkrętem 6x60

Profil poziomy UW ciągły

Płytka
montażowa

      Obejma
rurowa Ø 52 mm

Kołek rozporowy z wkrętem 6x60

Profil poziomy UW ciągły
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np. W112 Profil poziomy UW ciągły Knauf CW 100

Przekrój poziomy

Płyty Knauf (impregnowane) Stojak nośny

Wkręt samogwin- 
tujący ST 4,2x13

Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ściany

*

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00066386     = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji
** Uzyskuje się przy skierowanej ku górze obejmie rurowej

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf2



W221 Knauf stojak nośny pod umywalkę
Bateria ścienna

Do baterii ściennej AP i kolanek odpływowych lub syfonu do wbudowania 300 CR

W221-A11 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw osiowy sğupk·w 600 mm (wymiar modularny)

Rozstaw sğupk·w w Ŝwietle 550 mm Profil Knauf CW

np. W626

mocować do istnie- 
jącej ściany
(patrz str. 13)

153
Płytka
montażowa

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13
4 szt./stronę

Płyty Knauf (impregnowane) 
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np. W112 Profil poziomy UW ciągły Knauf CW 100

Przekrój poziomy

Płyty Knauf (impregnowane) Stojak nośny

Wkręt samogwin- 
tujący ST 4,2x13

Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ściany

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00066388     = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji
** Uzyskuje się przy skierowanej ku górze obejmie rurowej

maks. 465
(przestawne bezstopniowo)

      Obejma
rurowa Ø 52 mm

Kołek rozporowy z wkrętem 6x60
Profil poziomy UW ciągły

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf 3

Kołek gwintowany 
M10x120

Rysunek:
Poliestrowe kolanko 
odpływowe 50/50

Stojak nośny

Kołek rozporowy
z wkrętem 6x60

Profil poziomy UW ciągły

Knauf CW 100
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W221 Knauf stojak nośny pod umywalkę
bez poręczy

Do zaworów kątowych i syfonu do wbudowania

W221-A12 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Rozstaw stojaków w świetle 575 Profil pionowy Knauf CW

*
np. W626

mocować do istnie- 
jącej ściany
(patrz str. 13)

maks. 465
(przestawne bezstopniowo)

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13
4 szt./stronę

Knauf CW 100

Płyty Knauf (impregnowane) 

Kołek gwintowany 
M10x120

Rysunek:
Syfon do wbudowania
Geberit 151.120.11.1

Stojak nośny

Kołek rozporowy
z wkrętem 6x60

Profil poziomy UW ciągły

Płytka
montażowa

306

Kołek rozporowy z wkrętem 6x60

Profil UW ciągły korytkowy 
prostokątny
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np. W112 Profil poziomy UW ciągły Knauf CW 100

Przekrój poziomy

Płyty Knauf (impregnowane) Stojak nośny

Wkręt samogwin- 
tujący ST 4,2x13

Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ściany

* Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00066389     = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji

** Ten stojak nośny nadaje się też do bezporęczowego montażu 
     umywalek wg DIN. Jednak w tym przypadku, ze względu na 
     niewielki odstęp między mocowaniem umywalki i odpływem 
     z umywalki należy zastosować np. syfon do wbudowania Dallmer 
     300 PC CR.

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf4

Pasujący np. do syfonu 
do wbudowania**
• Geberit: 151.120.11.1
• Dallmer: 300 PC CR
                 300 CR
• Viega: nr modelu 5633.x



Copyright by Knauf Gips KG          224DB1-6 (T3947)          Stand 05.07

W224 Knauf kombinowany stojak nośny do miski ustępowej
z wbudowaną spłuczką ustępową / bez wbudowanej spłuczki ustępowej

ze spłuczką ustępową do wbudowania, kolankiem odpływowym i ustępowym zestawem przyłączeniowym
(do misek zawieszanych na ścianie i uchwytów poręczowych)

W224-A10 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Profil UW jako wymian

Rozstaw stojaków w świetle 850

Profil
Knauf UA

np. W116 lub W626

mocować do istnie- 
jącej ściany
(patrz str. 13)

440

Spłuczka ustępowa do  
wbudowania GEBERIT  
UP 300 260.385.00.1

Płyty Knauf (impregnowane) 

Płyta ze sklejki 
wielowarstwowej

Rysunek:
Uchwyt poręczowy
HEWI

Zestaw przyłączowy

Poliestrowe kolanko 
odpływowe 110/90
(może być zastąpione 
przez poliestrowe kolanko 
odpływowe 90/90)

W224-A11 Widok

**Przestawianie w pionie 

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00058420     = Numer materiału ze spłuczką do wbudowania

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji (patrz też str. 7)

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf 5

Odpowiedni np. do spłuczek 

• Geberit UP 300 
   260.385.00.1
• Schwab 
  182.0400
• GROHE 
   381.28.000

550 – 800 rozstaw punktów przykręcania poręczy 

GEBERIT

83 Wkręty samogwintujące 
ST 4,2x13 4 szt./stronę

Tymczasowe zamknięcie 
otworu montażowego na 
czas budowy
Odpowiednią płytkę 
przyciskową Geberit 
dostarczy budowa

Stojak nośny

68
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Obejma rurowa
Ø 52 mm

Obejma rurowa
Ø 98 mm

Położenie 3
Położenie 2
Położenie 1

patrz
str. 6

Profil UW ciągły Sworzeń kotwiący M8

bez spłuczki do wbudowania (do wiszących misek ustępowych i uchwytów poręczowych)

00004760     = Numer materiału bez spłuczki do wbudowania

wymiary w mm

Nastawienie

1
2
3

H1

578
628
678

H2

318-468
368-518
418-568

*
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W223 Knauf stojak nośny do miski ustępowej
z wbudowaną spłuczką ustępową / bez wbudowanej spłuczki ustępowej

W223-A12 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw stojaków w świetle 575 Profil Knauf UA

*
np. W116

440

Profil Knauf UA

Płyty Knauf (impregnowane) 

Wkręty samogwintujące 
ST 4,2x13 4 szt./stronę
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ze spłuczką ustępową do wbudowania, kolankiem odpływowym i ustępowym zestawem przyłączeniowym 
(do misek zawieszanych na ścianie)

GEBERIT

Obejma
rurowa
Ø 52 mm

Obejma
rurowa
Ø 98 mm

180

patrz
niżej

Profil UW ciągły Sworzeń kotwiący M8
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Spłuczka ustępowa do  
wbudowania GEBERIT  
UP 300 260.385.00.1

Tymczasowe zamknięcie 
otworu montażowego na 
czas budowy
Odpowiednią płytkę 
przyciskową Geberit 
dostarczy budowa

Stojak nośny

Zestaw przyłączowy

Poliestrowe kolanko 
odpływowe 110/90
(może być zastąpione 
przez poliestrowe kolanko 
odpływowe 90/90)

W223-A11 Widok

Odpowiedni np. do spłuczek 

• Geberit UP 300 
   260.385.00.1
• Schwab 
  182.0400
• GROHE 
   381.28.000

bez spłuczki do wbudowania (do wiszących misek ustępowych)

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00058472     = Numer materiału ze spłuczką do wbudowania

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji (patrz też str. 7)

** Przestawne bezstopniowo do 568 mm na życzenie

00003564     = Numer materiału bez spłuczki do wbudowania

Przy przetargach wg DIN 18340 
do mocowania profili korytkowych 
UA do posadzki i sufitu niezbędne 
są łączniki kątowe.
np. łączniki kątowe Knauf dla:
UA 50 Nr materiału 00003450
UA 75 Nr materiału 00003451
UA 100  Nr materiału 00003452

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf6



W223 Knauf stojak nośny do bidetu
Stojak nośny / wymiary ściany i elementów wbudowanych

W223-A12 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw stojaków w świetle 575

Pasek płyty

np. W116

230

Pasek płyty

Płyty Knauf (impregnowane) 

Profil UW ciągły

19
2 

do
 2

62

Stojak nośny (do bidetów zawieszanych na ścianie, zaworów kątowych i kolanek odpływowych)

Obejma
rurowa
Ø 52 mm

patrz
str. 6

64
8

31
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do
 5

38
Rysunek: 
Poliestrowe kolanko 
odpływowe 50/50

Stojak nośny

350

180
Profil Knauf UA

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę
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*

Profil Knauf UA

Sworzeń kotwiący M8

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

00003566     = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów instalacji

Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne

Instalacja odpływowa bidetu (wymiary minimalne)

Wymiar

A
B
W

Wymiary ściany i elementów wbudowanych  (dla instalacji odpływowej ustępu/bidetu) wymiary w mm

pionowo**
56

82

115

poziomo

80

110

160

Kolanko odpływowe poliestrowe 50/50

Rysunek schematyczny

Bidet

A
B
W

Instalacja odpływowa ustępu (wymiary minimalne)
• stojaki nośne ustępowe patrz str. 5+6

Wymiar

A
B
W

pionowo**
76

121

155

poziomo

90

145

200

Poliestrowe kolanka ścienne ustępowe kombinowane DN 80/DN 80/100

pionowo**
86

141

175

poziomo

110

165

220

Odpływ DN 80                    Odpływ DN 100

Wymiar

A
B
W

pionowo**
76

121

155

poziomo

100

145

200

Poliestrowe kolanka ścienne  
ustępowe 90/90

pionowo**
87

142

175

poziomo

110

165

220

Odpływ DN 90 (DN 80)                    Odpływ DN 110 (DN 100)

Poliestrowe kolanka ścienne  
ustępowe 110/90

** W przypadku pionowego odpływu i tych wymiarów ściennych 
i instalacyjnych należy podciąć profile ciągłe UW ułożone przy 
posadzce w okolicach rury spustowej. 
W przypadku pionowego odpływu w razie zaniechania podcię-
cia ciągłych profili UW należy przyjąć wymiary dla poziomego 
odpływu. 
Ponieważ wymiary w tych tabelach zależne są od wyrobów 
innych producentów, nie możemy przyjąć żadnej odpowie-
dzialności za prawidłowość podanych wymiarów. 

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf 7



W222 Knauf stojak nośny do pisuaru
Stojak nośny / zestaw uzupełniający do stojaków nośnych

W222U-A10 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Płytka montażowa

Kołek gwintowany
M10x120

Płyty Knauf (impregnowane) 

Profil UW ciągły
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80

Stojak nośny (do natynkowych spłuczek ciśnieniowych i kolanka odpływowego lub wbudowanego syfonu 300 CR)

Obejma rurowa
Ø 52 mm

12
50

Stojak nośny

Profil Knauf CW

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę
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Profil Knauf CW 100

Kołek rozporowy  
z wkrętem 6x60

np. W626

mocować do istnie- 
jącej ściany
(patrz str. 13)

Rysunek: 
Poliestrowe kolanko 
odpływowe 50/50

Rozstaw stojaków w świetle 575

maks. 465
(przestawne bezstopniowo)

Kołek rozporowy z wkrętem 6x60
Profil UW ciągły
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W222U-A11 Widok

Nadające się np. do spłuczek wbudowanych: • Schell
   COMPACT zestaw 
   do stanu surowego 
   01 120 00 99

Doprowadzenie wody

do natynkowanych spłuczek ciśnieniowych
• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ściany

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

 00066402    = Numer materiału dla stojaków nośnych

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji

 00066403    = Numer materiału dla zestawu uzupełniającego

Zestaw uzupełniający do stojaków nośnych (do wbudowanych spłuczek)

• Geberit 
   uniwersalny zestaw 
   do stanu surowego 
   115.985.00.1

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf8
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W235/W236 Knauf poprzeczki
do baterii ściennej / do wbudowanego syfonu

W235-A10 Widok Przekrój pionowy

Skala 1:10 – wymiary w mm

Wymiar poprzeczki 575

Poprzeczka

np. W112

Płyty Knauf (impregnowane) 

Pł
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W235 Poprzeczki do baterii ściennej – np. do natrysku, wanny (do natynkowej baterii ściennej albo baterii natryskowej)

330

Profil Knauf CW

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę

*

Profil Knauf CW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

zmienne zmienne

Płytka montażowa

153

36
0
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na

Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ścianę

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

 00003562    = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji

np. W626 Profil UW Profil Knauf CW

Przekrój poziomy

Wkręt samogwintujący 
ST 4,2x13

Poprzeczka

W236-A10 Widok Przekrój pionowy

Wymiar poprzeczki 575

Poprzeczka

np. W626

Płyty Knauf (impregnowane) 
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W236 Poprzeczki do wbudowanego syfonu – np. do przyłączenia pralki

180

Profil Knauf CW

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę

*

Profil Knauf CW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

zmienny

Płytka
 montażowa

36
0
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na

zmienny

Rysunek
Geberit
151.110.11.1

np. W626
Profil UW Profil Knauf CW

Przekrój poziomy

Wkręt samogwintujący 
ST 4,2x13

Poprzeczka

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

 00003563    = Numer materiału

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji

Odpowiednie do syfonu do wbudowania Geberit:
• 151.110.11.1 (umywalka)
• 152.769.00.1 (pralka lub zmywarka do naczyń)
• 152.788.00.1 (pralka)

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf 9



W233 Knauf szyny do mocowania
do różnych instalacji przyłączowych

W233-A10 Widok

Wymiar poprzeczki 575

Szyna do mocowania

np. piony instalacyjne

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę

Profil UW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Skala 1:10 – wymiary w mm

Przekrój poziomy

Środki do mocowania przewodów/
rur dostarczy budowa

 00005367    = Numer materiału

Profil Knauf CW

np. W626

*

W233-A11 Widok

Wymiar poprzeczki 575

Szyna do mocowania

np. zawór kątowy (np. do przyłączenia pralki)

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę

Profil UW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Przekrój poziomy

 00003552    = Numer materiału

Profil Knauf CW

np. W626

*

Płytka montażowa

W233-A12 Widok

Wymiar poprzeczki 575

Szyna do mocowania

np. zawór kątowy i kolanko odpływowe albo syfon do wbudowania 300 CR (np. do przyłączenia spłuczki)

Wkręty 
samogwintujące 
ST 4,2x13 
4 szt./stronę

Profil UW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Przekrój poziomy

 00003551    = Numer materiału

Profil Knauf CW

np. W112

*

Płytka montażowa

Obejma rurowa
Ø 52 mm

Rysunek:
Poliestrowe kolanko 

odpływowe 50/50

***
Doprowadzenie wody

• Tarcze ścienne (rysunek)
• Systemy „rura w rurze”
• Przejścia przez ścianę

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

*   Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów 
     instalacji

Przekroje pionowe

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf10



W234 Knauf poprzeczki
Uniwersalne poprzeczki / poprzeczki do mocowania – do obciążeń do 1,5 kN na mb długości ściany

W234-A10 Widok

np. uchwyt podporowy 1)
maks. nadwieszenie 600 mm

Poprzeczki uniwersalne

Poprzeczka
uniwersalna

Pasek płytyRozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Skala 1:10 – wymiary w mm

Przekrój poziomy

Uniwersalna poprzeczka 
555 / 300 / 23 mm

Profil Knauf CW

30
0

Płyta drewniana 555

Wkręty samogwintujące 
ST 4,2x13

Sklejka drewniana wielowarstwowa

np. W116

np. siedzisko przyścienne 
podnoszone 1)

Profil Knauf CW

Pyty Knauf  
(impregnowane)

Uniwersalna poprzeczka 555 / 300 / 23 mm

kierunek montażu

Przekroje poziome

 mocować do istniejącej ściany (patrz str. 13)

Profil Knauf CW

• Układ w szeregu

1) Elementy mocujące wg producenta systemu

np.   W626

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

 00003556    = Numer materiału

W234-A11 Widok

np. poręcz 1)

Poprzeczki do mocowania / Poprzeczki do mocowania z wkładką gipsowo-włóknistą 18 mm

Profil Knauf CW

Rozstaw osiowy stojaków 625 (wymiar modularny)

Przekrój poziomy

Poprzeczka do mocowania

Profil Knauf CW

29
0

Wymiar poprzeczki 620

Poprzeczkę zagnieść specjalnymi 
kleszczami 2500040 z profilem 
Knauf CW

Blacha stalowa 0,75 mm

np. W112

Płyty Knauf

Poprzeczka mocująca 
z wkładką gipsowo- 
włóknistą 18 mm

Poprzeczka do mocowania

kierunek montażu

Przekroje poziome

Profil Knauf CW

• Układ w szeregu

1) Elementy mocujące wg producenta systemu

np. W112

Wskazówki

                     = Zakres dostawy (wraz z drobnymi elementami) 

 00003553    = Numer materiału poprzeczki do mocowania

 00046463    = Numer materiału poprzeczki do mocowania z wkładką  
     gipsowo-włóknistą

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf 11



W228 Knauf stojak nośny (profil UA) - na wysokość 
pomieszczenia dla obciążeń do 1,5 kN / mb długości ściany

W228-A10 Widok

do mocowania np. szkolnych tablic ściennych, elektrycznych bojlerów, szafek laboratoryjnych

Profil UW
Profil UW ciągły

Profil Knauf UA
jako stojak nośny 
na wysokość 
pomieszczenia do 
przejęcia obciążeń 
wspornikowych

Profil Knauf CW
Rozstaw osiowy 
odpowiednio do 
systemu ściany

Łącznik kątowy ościeża 
drzwiowego*  
GÓRNY

Rozstaw osiowy zmiennyW
ys

ok
oś

ć 
po

m
ie

sz
cz

en
ia

Po 2 kołki rozporowe na 
łącznik kątowy ościeża 
drzwiowego

Profil UW ciągły

Styk z sufitem

Styk z posadzką

Łącznik kątowy ościeża 
drzwiowego*  
DOLNY

Wskazówki

00003454    = numer materiału łączniki kątowe do ościeży dla UA 50

 00003455    = numer materiału łączniki kątowe do ościeży dla UA 75

 00003456    = numer materiału łączniki kątowe do ościeży dla UA 100

Mocowanie elementów obciążających wspornikowo sworzniami gwintowanymi  
lub wkrętami samogwintującymi bezpośrednio do profili Knauf UA
• Otwory do mocowania obciążeń zawieszonych na ścianie wykona budowa
• Dopuszczalne obciążenia wspornikowe do 1,5 kN/mb długości ściany (zgodnie 
   z DIN 18183)
• Maks. dopuszczalna wysokość ściany odpowiednio do danego systemu Knauf 

Profile UA:
Numer materiału Knauf profile UA 50 / 75 / 100x40x2 odpowiednio do wykonania 
i długości

Łączniki kątowe do ościeży drzwiowych:

1 zestaw składa się z 2 łączników kątowych do ościeży GÓRNYCH,
                                   2 łączników kątowych do ościeży DOLNYCH oraz 10 kołków

*Alternatywnie: Knauf łączniki kątowe do profili Knauf UA
      (Numer materiału patrz str. 6)

Zasadniczo należy stosować profile Knauf UA na wysokość pomieszczenia!
W przypadku bardzo wysokich pomieszczeń pionowe przedłużenia profili na zapytanie.

Konstrukcje ścian stojakowych / obudowy wg rysunków szczegółowych Knauf12



W21 Knauf instalacja przed licem ściany
Szczegóły

Obudowa z instalacją przed licem ściany

Obudowy płytowe

Na obszarze stojaków nośnych do umywalki, bidetu, miski ustępowej oraz poprzeczek 
połączyć profile Knauf UA/CW za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej wys. ok. 
30 cm z umocowanymi uprzednio do istniejącej ściany profilami Knauf UW / CW

skala 1:5 

Styk ze ścianą w pomieszczeniach mokrych

Obróbka styków bez skali

Obudowa półwysoka np. do stojaków nośnych misek ustępowych Przejście rury przez płytę

Obudowa półwysoka np. do stojaków nośnych umywalek Mocowanie wanny

Wskazówki

* Niezbędna przestrzeń w ścianie odpowiednio do rozmiarów instalacji

1) Knauf Bauprodukte GmbH

Konstrukcje ścianek stojakowych / obudowy płytowe wg rysunków szczegółowych Knauf  
wzgl. rys. szczegółowego K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband, patrz też karta 
informacyjna Merkblatt 5 „Bäder und Feuchträume im Holzbau und Trockenbau” IGG.
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Płyty Knauf (impregnowane)

Profil UW

Wkręt budowlany do szybkiego 
montażu TN 3,5x45
wkręcić do profilu Knauf CW ściany 

np. W112

*

Klej elastyczny Knauf Flexkleber 
25plus1)

Wypełnienie okrągłym profilem 
z pianki

Uszczelnienie spoiny Knauf 
Sanitär-Silicon1)

Uszczelnienie spoiny Knauf 
Sanitär-Silicon1)

Kołek kotwiący do płyt gipsowych
Kątownik metalowy (dostarcza 
producent wanny)
Powłoka nawierzchniowa Knauf 
Flächendicht

Powłoka nawierzchniowa Knauf 
Flächendicht
Pierścień uszczelniający Knauf 
Dichtmanschette
Uszczelnienie spoiny Knauf 
Sanitär-Silicon1)

Przejście przez ścianę 
(z dociskiem gwintowym)1)

Masa uszczelniająca 
np. Knauf Acryl1)

Klej elastyczny Knauf  
Flexkleber 25plus1)

Powłoka nawierzchniowa Knauf 
Flächendicht
Klej elastyczny Knauf Flexkleber 25plus1)

Uszczelnienie styku, taśma 
uszczelniająca powierzchniowa                                                         
Knauf Flächendichtband
Wypełnienie pianką montażową 
Schaumstoff
Uszczelnienie spoiny Knauf 
Sanitär-Silicon1)

Powłoka nawierzchniowa Knauf 
Flächendicht

Samopoziomujący jastrych 
Knauf Fließestrich

Kołek rozporowy z wkrętem

Profil UD 28 x 27

Profil UW

Profil Knauf UA

Płyty Knauf 
(impregnowane)



Poz. Opis Ilość Cena jedn. Cena razem
....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, 

z profili stalowych, ocynkowanych,
pod umywalkę, przestawny na wysokość i szerokość, 
z uchwytem do rury odpływowej
akcesoriami do baterii stojącej/ściennej *,
wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer für Waschtisch W221
(Knauf stojak nośny pod umywalkę W221) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, 
z profili stalowych, ocynkowanych,
pod umywalkę, wykonanie bez barierki,
przestawny na wysokość i szerokość, 
z uchwytem do syfonu do wbudowania,
akcesoriami do baterii stojącej,
wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer für Waschtisch W221
(Knauf stojak nośny pod umywalkę W221) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, 
z profili stalowych, ocynkowanych,
pod pisuar, przestawny na wysokość i szerokość,
z uchwytem do rury odpływowej,
akcesoriami do spłuczki ciśnieniowej natynkowej AP/spłuczki podtynkowej UP *,
wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer für Urinal W222U
(Knauf stojak nośny pod pisuar W222U) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, z profili stalowych, ocynkowanych,
pod zawieszoną na ścianie miskę ustępową, 
przestawny na wysokość 318-468 mm/318-568 mm * (wys. sworznia gwintowanego),
ze spłuczką do wbudowania z poliestrowym kolankiem odpływowym 
i zestawem przyłączeniowym, wraz z akcesoriami do spłuczki wbudowanej,
wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer für WC W223
(Knauf stojak nośny pod miskę ustępową W223) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, z profili stalowych, ocynkowanych,
pod zawieszony na ścianie bidet,  przestawny na wysokość,
z uchwytem do rury odpływowej i baterii stojącej,
wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer für Bidet W223
(Knauf stojak nośny pod bidet W223) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, z profili stalowych, ocynkowanych,
pod zawieszoną na ścianie miskę ustępową przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych, z integrowanymi płytami z wielowarstwowej sklejki do montażu 
uchwytów, przestawny na wysokość, ze spłuczką do wbudowania z poliestrowym 
kolankiem odpływowym i zestawem przyłączeniowym,
wraz z akcesoriami do spłuczki wbudowanej *, wraz z elementami do montażu.
wyrób: Knauf Tragständer-Kombination für WC W224
(Knauf stojak nośny kombinowany pod miskę ustępową W224) .............szt. ............€ ............€

....... Stojak nośny we wnętrzu ścianki, na wysokość pomieszczenia w m ..........................,
z profili stalowych, ocynkowanych UA-50 / 75 / 100 *,
wraz z zestawem łączników kątowych do ościeży drzwiowych / łączników kątowych 
do profili UA *,
obciążenie wspornikiem DIN 18183 maks. 1,5 kN / mb długości ściany.
wyrób: Knauf Tragständer-Raumhoch W228
(Knauf stojak nośny na wysokość pomieszczenia W228) .............szt. ............€ ............€

....... Szyna do mocowania wewnątrz ścianki,
z profili stalowych, ocynkowanych,
do pionów/przyłączy do pralki/przyłączy do zlewozmywaka *,
wraz z elementami do montażu.
Wyrób: Knauf Befestigungsschiene W 233
(Knauf szyna do mocowania W 233) .............szt. ............€ ............€

* Niepotrzebne skreślić Suma ...................... €

W21 Knauf elementy sanitarne do wbudowania
Teksty do kosztorysów ofertowych
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Poz. Opis Ilość Cena jedn. Cena razem
....... Poprzeczka wewnątrz ścianki, z wielowarstwowej sklejki z profilowanymi stykami 

bocznymi do zawieszonych na ścianie obciążeń do 1,5 kN/mb długości ściany, 
wraz z akcesoriami montażowymi,
Wyrób: Knauf Universal-Traverse W234
(Knauf uniwersalna poprzeczka W234) .............szt. ............€ ............€

....... Poprzeczka wewnątrz ścianki, z blachy stalowej d=0,75 mm, ocynkowana,
z wkładką z płyty gipsowo-włóknistej 18 mm,*
do zawieszonych na ścianie obciążeń do 1,5 kN/mb długości ściany,
do wbudowania przy użyciu kleszczy zaciskowych 2500040.
Wyrób: Knauf Befestigungstraverse W234
(Knauf poprzeczka do mocowania W234) .............szt. ............€ ............€

....... Poprzeczka wewnątrz ścianki, z profili stalowych, ocynkowanych,
do natynkowych baterii ściennych lub natryskowych, przestawna w pionie i poziomie,
wraz z akcesoriami montażowymi,
Wyrób: Knauf Traverse für Wandbatterie W235
(Knauf poprzeczka do baterii ściennej W235) .............szt. ............€ ............€

....... Poprzeczka wewnątrz ścianki, z profili stalowych, ocynkowanych,
do podtynkowego mocowania odpływu od pralek / zmywarek *,
przestawna w pionie i poziomie, wraz z akcesoriami montażowymi,
Wyrób: Knauf Traverse für Einbau-Siphon W236
(Knauf poprzeczka do syfonu do wbudowania W236) .............szt. ............€ ............€

....... Mocowanie od tyłu jako dodatek do stojaków/poprzeczek *, obustronne,
z paskami płyty gipsowej szer. ok. 30 cm, 
związane z profilami UW/CW mocowanymi do istniejącej ściany *.

.............szt. ............€ ............€
....... Okładzina ściany jako instalacja przed licem ściany, wys. w metrach 

1,25/1,50/..........*, podłoże do mocowania żelbet/mur z ............../drewno/ścianka na 
stojakach metalowych *, wykonanie z odstępem od istniejącej ściany w milimetrach 
..................., wierzchnia warstwa z płyt gipsowych DIN 18180, płyty Knauf GKB/GKBI 
impregnowane *, obróbka wg DIN 18181, dwuwarstwowe, grubość płyt 2x12,5 mm,
wraz z obudową od góry.
Wyrób: Knauf Vorsatzschale W626
(Knauf obudowa nakładana W626) ...............m2 ............€ ............€

....... Okładzina ściany jako instalacja przed licem ściany, wys. w metrach 
1,25/1,50/..........*, podłoże do mocowania żelbet/mur z ............../drewno/ścianka na 
stojakach metalowych *, wykonanie z odstępem od istniejącej ściany w milimetrach 
..................., wierzchnia warstwa z płyt gipsowych DIN 18180, płyty Knauf Mas-
sivbauplatten GKF/GKFI impregnowane *, obróbka wg DIN 18181, jednowarstwowe, 
grubość płyty 20/25 * mm, wraz z obudową od góry.
Wyrób: Knauf Vorsatzschale W653
(Knauf obudowa nakładana W653) ...............m2 ............€ ............€

....... Wolnostojąca obudowa DIN 4103-1, zakres wbudowania 1,
wysokość w metrach....................., grubość 75/100/125 mm *,
styki na obwodzie nieruchome, istniejące podłoże do mocowania .............................,
okładzina zewnętrzna z płyt gipsowych DIN 18180, płyty Knauf GKB/GKBI impreg-
nowane *, obróbka wg DIN 18181, dwuwarstwowe, grubość płyt 2x12,5 mm,
Wyrób/system: Knauf Vorsatzschale W626
(Knauf obudowa nakładana W626) ...............m2 ............€ ............€

....... Wolnostojąca obudowa DIN 4103-1, zakres wbudowania 1,
wysokość w metrach....................., grubość 95/100/120/125 mm *,
styki na obwodzie nieruchome, istniejące podłoże do mocowania ..............................,
okładzina zewnętrzna z płyt gipsowych DIN 18180, płyty Knauf Massivbauplatten 
GKF/GKFI impregnowane *,
obróbka wg DIN 18181, jednowarstwowe, grubość płyty 20/25 * mm,
Wyrób/system: Knauf Vorsatzschale W653
(Knauf obudowa nakładana W653) ...............m2 ............€ ............€

* Niepotrzebne skreślić Suma ...................... €

W21 Knauf elementy sanitarne do wbudowania
Teksty do kosztorysów ofertowych
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W21 Knauf sanitarne elementy do wbudowania
Konstrukcja i montaż

W221 Stojak nośny pod umywalkę
Stojak nośny ze stali ocynkowanej do umocowania 
umywalek, zlewów lub miseczek do płukania 
ust. Do dwustronnego mocowania w ścianach 
instalacyjnych (W116/W356) zastosować dwa 
stojaki nośne. Stojaki nośne są wstępnie 
zmontowane ze specyficznym osprzętem dla 
danego zastosowania. Poprzeczki i szyny do 
mocowania rur dają się bezstopniowo przesuwać  
w pionie. Sworznie gwintowane M10 do 
mocowania elementów sanitarnych można 
przesuwać bezstopniowo w poziomie.

W222U Stojak nośny pod pisuar
Stojak nośny ze stali ocynkowanej do umocowania 
pisuarów. Do dwustronnego mocowania w ścia-
nach instalacyjnych (W116/W356) zastosować 
dwa stojaki nośne. Podstawowa konstrukcja 
pozwala na montaż pisuarów z natynkową 
spłuczką przyciskową i kolankiem odpływowym 
lub syfonem do wbudowania. Montaż spłuczek 
przyciskowych do wbudowania wymaga użycia 
dodatkowego zestawu. Sworznie gwintowane 
M10 do mocowania elementów sanitarnych 
można bezstopniowo przesuwać w poziomie.

W223 Stojak nośny do miski ustępowej/bidetu
Stojak nośny ze stali ocynkowanej do umocowania 
zawieszanej na ścianie miski ustępowej/bidetu. 
Montaż następuje na surowej posadzce przez 
regulację nóżek stojaka w ciągłym profilu 
korytkowym UW. Mocowanie sworzniami kotwo- 
wymi M8. Boczne mocowanie do profili UA wkrę- 
tami samogwintującymi ST 4,2x13. Wstępnie 
zmontowane stojaki nośne umożliwiają umo-
cowanie zawieszanej miski ustępowej z wbudo-
waną spłuczką lub bidetu. Poprzeczki do moco-
wania są przesuwne bezstopniowo w pionie. 
Odpowiednią płytkę uruchamiającą wbudowaną 
spłuczkę dostarczy budowa. 

W224 Stojak nośny kombinowany do miski 
ustępowej
Stojak nośny kombinowany ze stali ocynkowanej 
umożliwia montaż zawieszanej na ścianie miski 
ustępowej z wbudowaną spłuczką, a dzięki 
wbudowanym po obu stronach płytom ze sklejki 
wielowarstwowej pozwala na umocowanie dwóch 
uchwytów zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń 
mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych. 
Mocowanie na surowej posadzce za pomocą 
sworzni kotwowych M8. Boczne mocowanie do 
profili UA wkrętami samogwintującymi ST 4,2x13. 
Ze względu na szerokość wbudowania 850 mm 
konieczne jest zastosowanie belki wymianowej. 
Odpowiednią płytkę uruchamiającą wbudowaną 
spłuczkę dostarczy budowa.

W234 Poprzeczki uniwersalne / poprzeczki do 
mocowania
Poprzeczki uniwersalne z wielowarstwowej sklejki 
i ocynkowanych profili z blachy stalowej należy 
umocować po bokach do profili CW sześcioma 
wkrętami samogwintującymi ST 4,2x13 mm. 
Poprzeczki mocujące z blachy stalowej 0,75 mm 
należy umocować po bokach do stojaków CW 
za pomocą kleszczy do zagniatania 2500040. 
Zamiennie można zastosować poprzeczki z 
wkładką gipsowo-włóknistą 18 mm.
Poprzeczki uniwersalne oraz poprzeczki do mo-
cowania nadają się do przeniesienia zawieszanych 
na ścianie obciążeń do 1,5 kN/mb długości 
ściany, jak np. bojlery, przewody rurowe, uchwyty, 
poręcze, siedziska przyścienne (uwzględnić maks. 
nadwieszenie wg str. 11).

W235 Poprzeczki do baterii ściennych
Rama z ocynkowanych profili stalowych z ele-
mentem montażowym do mocowania armatur 
natynkowych do wanien lub natrysków. Dzięki 
przestawnym i obrotowym płytkom montażowym 
można umocować różne przewody wodociągowe 

(tarcze ścienne, systemy „rura w rurze”, prze- 
pusty ścienne). Mocowanie poprzeczek na koń-
cach do profili CW na wkręty samogwintujące 
ST 4,2x13 mm.

W236 Poprzeczki do syfonu do wbudowania
Rama z ocynkowanych profili stalowych z płytką 
montażową do mocowania podtynkowego 
przyłącza odpływowego do pralek wzgl. zmy-
warek. Mocowanie poprzeczek na końcach 
do profili CW wkrętami samogwintującymi 
ST 4,2x13 mm. Płytka montażowa jest przesuwna 
w pionie i poziomie.

W233 Szyna do mocowania
Ocynkowana szyna stalowa do mocowania 
przewodów rurowych w różnych instalacjach 
przyłączowych. Płytki montażowe do przejścia 
przez ściany, tarcze ścienne i systemy „rura 
w rurze”. Obejmy rurowe Ø52 mm (np. przyłącze 
zlewozmywaka) przesuwne w poziomie wzdłuż 
szyny montażowej. Boczne mocowanie do profili 
CW czterema wkrętami samogwintującymi 
ST 4,2x13 mm po każdej stronie. 

W228 Stojak nośny na wysokość pomiesz-
czenia
Stojaki nośne na wysokość pomieszczenia 
z ocynkowanych profili UA grub. 2 mm, do za-
wieszonych na ścianie obciążeń do 1,5 kN/mb 
długości ściany, mocowane do surowej posadzki  
i sufitu za pomocą kątowych łączników oście-
żowych lub łączników kątowych do profili UA. 
Górne kątowe łączniki ościeżowe są zaopatrzone 
w otwory dla przeprowadzenia przewodów, jak 
systemy „rura w rurze” lub kabli elektrycznych. 
Mocowanie elementów do profili UA za pomocą 
sworzni gwintowanych, tarcz U i nakrętek stalowych 
M10/12 lub wkrętów samogwintujących.

Wskazówka:
Inne wykonania na zapytanie!

Knauf 
Serwis Techniczny 

Tel.: 0 22 36 95 205
Faks: 0 22 36 95 157

www.knauf.pl

Właściwości konstrukcyjne, statyczne i fizyczno-budowlane systemów Knauf mogą zostać uzyskane jedynie przy  
zapewnieniu wyłącznego stosowania elementów systemowych Knauf oraz wyrobów zalecanych przez firmę Knauf. 

02 - 229 Warszawa, ul. światowa 25, tel. 0  22 36 95 100, fax. 0 22 36 95 102

Knauf W 21 Elementy sanitarne do wbudowania

Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje zawsze najnowsze wydanie. Nasza rękojmia odnosi się do bezbłędnej jakości naszego materiału. Dane dotyczące zużycia, ilości i wykonawstwa stanowią 
wartości oparte na doświadczeniu, które w przypadku odmiennych warunków mogą ulec zmianie. Zawarte dane odpowiadają aktualnemu stanowi naszej techniki. Nie mogą one zawierać całości stanu 
ogólnie uznanych reguł techniki budowlanej, odnośnych norm, wytycznych i zasad rzemiosła. Wykonawcy winni oprócz wytycznych technologicznych odpowiednio przestrzegać wspomnianych reguł itp. 
Wszelkie prawa zastrzeŨone. Zmiany, dodruki oraz kopiowanie fotomechaniczne i elektroniczne, takŨe we fragmentach, wymagajŃ wyraŦnego zezwolenia ¿rmy Knauf 
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Elementy stanitarne do wbudowania

Okładziny zewnętrzne W626/W653 z instalacją przed licem ściany
Konstrukcja wsporcza
Obiegające wokół profile krawędziowe zaopatrzyć 
na odwrocie w kit do ścianek działowych (2 wa-
łeczki) lub taśmę uszczelniającą i umocować 
odpowiednimi kołkami do sąsiednich elementów 
budowli. Punkty mocowania w rozstawie 1 m, 
na ścianę co najmniej 3 punkty mocowania. 
Mocowanie do ścian masywnych na kołki roz-
porowe z wkrętami, do ścian z pustką na kołki 
kotwiące odpowiednie do materiału. 
Ustawione stojaki z profili UA/CW rozmieścić 
w rozstawie osiowym 62,5 cm i wypionować. 
W przypadku stojaków nośnych i poprzeczek 
profile UA/CW powiązać pasami z płyt gipsowych 

szer. ok. 30 cm z umocowanymi do istniejącej 
ściany profilami UW lub CW.

Okładzina
Płyty Knauf wbudować z zachowaniem odstępu 
ok. 1 cm od surowej posadzki. Rozstaw śrub dla 
W626: 25 cm dla drugiej warstwy okładziny, 75 
cm dla pierwszej warstwy; dla W653: 20 cm. Styki 
czołowe płyt powinny mijać się na min. 400 mm. 
Styki podłużne rozmieszczać z przesunięciem 
przy nakładaniu drugiej warstwy. 

Technika spoinowania
Ręczne szpachlowanie przy użyciu Knauf Uniflott 
(w danym przypadku impregnowane) bez pasków 

kryjących spoiny albo wypełniaczem spoin Leicht 
i taśmą do krycia spoin Fugendeckstreifen Kurt 
(tylko w przypadku W626). Zaszpachlować łby 
wkrętów. W przypadku podwójnej okładziny wy-
pełnić spoiny pierwszej warstwy. Zaszpachlować 
cięte krawędzie z użyciem pasków kryjących. 
Do szpachlowania można przystąpić dopiero 
wtedy, gdy nie występują już znaczniejsze zmiany 
długości np. wskutek zmian wilgotności lub 
temperatury. Szpachlować przy temperaturze 
pomieszczeń co najmniej +10°C. Także przy lanym 
asfalcie szpachlować płyty gipsowe dopiero po 
ułożeniu jastrychu. 




