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A termékeink 80%-a kockatalppal 
rögzíthetőek a falhoz. A hátlemezt 
három csavar fogja a falhoz. A hátle-
mezhez a csavarokat elrejtő kocka-
talp fedőlemezt pedig egy imbuszfejű 
hernyócsavarral tudjuk rögzíteni.

mérete: 52x52x14mm

A kockatalp tükörfényes rozsda-
mentes acélból készűl.

KOCKATALP
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Cégünk kizárólag hazai tőkehátterű családias vállalkozás. 1974 óta vagyunk jelen, mint gyártók, a hazai és külföldi 
piacokon. A rozsdamentes fémmegmunkálás területén nagy műszaki tapasztalattal rendelkezünk. 
Vitorlás- és motoros hajók alkatrészeinek, vereteinek gyártásával  kezdtük, majd különféle ipari terméket: műszer-
doboz, rozsdamentes és acél tömegcikk, fürdőszobai felszerelés, zsanér, drótfeszítő (spanner), épületkorlát, stb. 
gyártásával foglalkozunk kis és nagy sorozatban. 

A Furtinox 2000 óta gyárt fürdőszobai kiegészítőket és azóta folyamatosan fejletjük termékeinket és újabb 
kiegészítőkkel bővítjük a palettánkat.

Célunk olyan termékeket tervezni majd legyártani, melyben a felhasználóik hosszú távon örömüket lelhetik.

CÉGÜNKRŐL



FOGAS /SINES/

A sines fogasainkat egy trapéz formára hajtott hátlemezre kell rácsúsztatni. A 
hátlemez három csavarral rögzíthető a falhoz. A hátlemez illetve a takaró lemez 
is rozsdamentes acélból készűlnek.

Cégünk törekszik minden termékét rozsdamentes 
acélból /WNr. 1.4301/ gyártani. A hosszú élettartam 
és a kiváló minőség érdekében.

MINŐSÉGI ALAPANYAGOK
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A Furtinox Kft. által gyártott fürdőszobai termékekre 
10 év teljes körű garanciát biztosítunk. 

MSZ EN ISO 9001:2009 szabványdszer szerínt dolgozunk.

A Furtinox Kft. által gyártott zuhanylefolyó az ÉMI Építésügyi minőségellenörző 
innovációs nonprofit Kft. álltal bevizsgált termék.
(Bővebben a mellékelt teljesítési nyilatkozatban a 32. oldalon)

GARANCIA, MINŐSÍTÉSEK



TÖRÜLKÖZŐTARTÓK
1-es lengő
ø14-es rozsdamentes 
csőből műanyag 
fémgőzőlt távtartó 
gyűrűvel
hossza: 460mm
FR-1009

3-as lengő
ø14-es rozsdamentes 
csőből műanyag 
fémgőzőlt távtartó 
gyűrűvel
hossza: 460mm
FR-1011

2-es lengő
ø14-es rozsdamentes 
csőből műanyag 
fémgőzőlt távtartó 
gyűrűvel
hossza: 460mm
FR-1010

4-es lengő
ø14-es rozsdamentes 
csőből műanyag 
fémgőzőlt távtartó 
gyűrűvel
hossza: 460mm
FR-1012

Kéztörlőtartó
mérete: 208x132x37
FR-1020

Kéztörlőtartó 
kerek
mérete: 202x230x69
FR-1027

Papírhenger 
tartó
mérete: 251x88x37
FR-1066
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1-es lepedőtartó 45 cm-es /ø14x1,5 csőből/ 
FR-1065

2-es lepedőtartó 45 cm-es /ø14x1,5 csőből/ 
FR-1006

3-as lepedőtartó 45 cm-es /ø14x1,5 csőből/ 
FR-1033

Kádkapaszkodó 30 cm-es /ø14x1,5 csőből/ 
FR-1005

1-es lepedőtartó 60 cm-es 
/ø14x1,5 csőből/ 
FR-1007

2-es lepedőtartó 60 cm-es
/ø14x1,5 csőből/ 
FR-1008

3-as lepedőtartó 60 cm-es 
/ø14x1,5 csőből/ 
FR-1034

LEPEDŐTARTÓK
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Női mosdó piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

Mozgássérűlt mosdó 
piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

Női mosdó piktogram 
kihajtott alak
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

Férfi mosdó piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 

mérete:100x100x1

FR-1021

Zuhanyzó piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 

mérete:100x100x1

FR-1021

Férfi mosdó piktogram
kihajtott  alak

szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

PIKTOGRAMOK
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1-es akasztó 
rozsdamentes karral 
mérete:52x52x50

FR-1051

1-es fogas
rozsdamentes acél talpal 
és műanyag fémgőzölt 
karral
mérete: 52x52x67

FR-1001

Kétágú akasztó
rozsdamentes acél talpal 
és karral a fogasvégeken 
fémgőzőlt műanyag göm-
bökkel
mérete: 81x52x66

FR-1021

Ötágú akasztó
rozsdamentes acél talpal 
és karral a fogasvégeken 
fémgőzőlt műanyag gömbökkel
mérete: 80x52x115

FR-1022

2-es fogas /sines/
Rozsdamentes acél felfogató 
talppal a fogas karok fémgőzölt 
műanyagok
felfogató lemez 
mérete: 9x29x125 mm

FR-1002

3-as fogas /sines/
Rozsdamentes acél felfogató 
talppal a fogas karok fémgőzölt 
műanyagok
felfogató lemez
mérete: 9x29x214 mm

FR-1003

4-es fogas /sines/
Rozsdamentes acél felfogató 
talppal a fogas karok fémgőzölt 
műanyagok
felfogató lemez 
mérete: 9x29x283 mm

FR-1004

Női mosdó piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

Mozgássérűlt mosdó 
piktogram
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

Női mosdó piktogram 
kihajtott alak
szálcsiszolt rozsdamentes acél 
mérete:100x100x1

FR-1021

AKASZTÓK / FOGASOSOK

9



1-es konyharuha tartó
öntapadós kétoldali 
ragasztóval rögzíthető, 
mérete 52x75x25mm

FR-1037

2-es konyharuha tartó
öntapadós kétoldali 
ragasztóval rögzíthető, 
mérete: 90x75x25mm

FR-1044

3-as konyharuha tartó
öntapadós kétoldali ragasz-
tóval rögzíthető, mérete: 
140x75x25mm

FR-1045

KONYHARUHA AKASZTÓK
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Csúszkás fogas teli kivitel
tükör fényes rozsdamentes acélból
mérete:295x45x22

FR-1070

Csúszkás fogas lyukas kivitel
tükör fényes rozsdamentes acélból
mérete:295x45x22

FR-1071

CSÚSZKÁS FOGASOK
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Tárolós wc papír tartóÍves álló wc-papír tartó
3+1db wc papír tárolására alkalmas

FR-1056
Fedeles álló 

wc-papír tartó
4+1db wc papír 

tárolására  alkalmas

FR-1058

Fedél nélküli álló 
wc-papír tartó
4+1db wc papír 

tárolására  alkalmas

FR-1059

TÁROLÓS WC-PAPÍR TARTÓK
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Falra szerelhető tárolós Wc- 
papír tartó
3+1db wc papír tárolására 
alkalmas

FR-1057

Fedeles álló 
wc-papír tartó wc-kefével

7+1db wc papír 
tárolására  alkalmas

FR-1075

Fedél nélküli álló 
wc-papír tartó wc-kefével

7+1db wc papír 
tárolására  alkalmas

FR-1076
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Minimal wc-papír tartó
mérete: 267x71x121

FR-1055

Fedeles wc-papír tartó
rozsdamentes acél termék 
fémgőzőlt műanyag végzáró 
gömbbel
mérete: 152x102x107

FR-1015

Fedél nélküli wc-papír tartó
rozsdamentes acél termék 
fémgőzőlt műanyag végzáró 
gömbbel
mérete: 152x102x38

FR-1016

Wc-kefe tartó
/fehér/
tartó rozsdamentes 
acél a kefe és az 
edény műanyag
mérete: 88x375x113
wckefe ø65
FR-1035

Wc-kefe tartó 
/átlátszó/
tartó rozsdamentes 
acél a kefe és az 
edény műanyag
mérete: 88x375x113
wckefe ø65
FR-1017

FALI WC-PAPÍR TARTÓK / WC-KEFE TARTÓK
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1-es Fogmosópohár 
tartóval
Teljes mértékben rozs-
damnetes acéból, üveg 
pohárral
mérete: 66x92x108

FR-1018

2-es Fogmosópohár 
tartóval

Teljes mértékben rozs-
damnetes acéból, üveg 

pohárral
mérete: 200x92x108

FR-1019

Tükör állítható tartóval
rozsdamentes acél állítható 
felfogatók, mérete 550x400mm

FR-1043

FOGMOSÓPOHARAK / TÜKÖR
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30cm-es biztonsági kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 300mm 
hosszon

FR-1038

40cm-es biztonsági kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 400mm 
hosszon

FR-1039

60cm-es biztonsági kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 600mm 
hosszon

FR-1049

80cm-es biztonsági kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 800mm 
hosszon

FR-1050

BIZTONSÁGI KAPASZKODÓK
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Felhajtható mozgáskorlátozott kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 600mm-es 
kinyúlással

FR-1073

Fix mozgáskorlátozott kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 600mm-es 
kinyúlással

FR-1074

Ajtófogantyú
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 300mm-es 
hosszal

FR-1069

Szappantartós kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 500mm 
hosszan

FR-1064

Íves kapaszkodó
mérete: 25x1,5mm-ös csőből 500mm-es 
kinyúlással

FR-1040
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Fali szappantartó
szappantartó rekesz 
mérete:115x90x20mm 

FR-1013

Szivacs és szappantartó
szivacs és szappantartó rekesz 
mérete: 230x90x30mm

FR-1014

Mosdó szappantartó
rozsdamentes acél lábakon 
műanyag védővel 
mérete: 138x78x48

FR-1060

Sarok szappantartó
rekesz 
mérete: 180x130x20mm

FR-1043

Szappantartók

SZAPPANTARTÓK
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3-as rozsdamentes acél sarokpolc
mérete: 230x330x450mm

FR-1061

1-es rozsdamentes acél sarokpolc
mérete: 230x330x50mm

FR-1062

Két rekeszes álló rozsdamentes 
tároló
mérete: 500x200x500mm

FR-1068

TÁROLÓ REKESZEK
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Kis sarokpolc kerettel áttetsző üveggel
rozsdamentes acél és üveg, mérete: 230x230 mm
FR-1046

Piperepolc áttetsző üveggel keret nélkül
 rozsdamentes acél és üveg, mérete: 550x120 mm
FR-1024

Piperepolc áttetsző üveggel 
kerettel
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 550x120 mm
FR-1026

Nagy sarokpolc kerettel 
áttetsző üveggel
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 300x300 mm
FR-1047

Nagy sarokpolc kerettel 
füst üveggel
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 300x300 mm
FR-1029

Piperepolc füst üveggel 
keret nélkül
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 550x120 mm
FR-1025

Kis sarokpolc kerettel füst üveggel
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 230x230 mm
FR-1028

Piperepolc füst üveggel kerettel
rozsdamentes acél és üveg, 
mérete: 550x120 mm
FR-1048

ÜVEG PIPEREPOLCOK

20



15x15-ös padlóösszefolyó 
/körkörös minta/
150x150mm

FR-1031

15x15mm-es padlóösszefolyó 
/virágminta/
150x150mm

FR-1023

20x20-as padlóösszefolyó 
/virágminta/
200x200mm

FR-1032

LEFOLYÓK
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Perem nélküli lefolyó

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél.
A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a 
fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó 
csatlakozó átmérőlye (w) 50mm. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopás-
gátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek
600mm-es, 700mm-es, 800mm-es
900mm-es, 1000mm-es
/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/

FR-1053

PEREM NÉLKÜLI ZUHANYFOLYÓKA

ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK
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Perem nélküli lefolyó

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél.
A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a 
fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó 
csatlakozó átmérőlye (w) 50mm. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm.

Szabványos méretek
600mm-es, 700mm-es, 800mm-es
900mm-es, 1000mm-es,1000mm 
/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/

FR-1053

PEREM NÉLKÜLI ZUHANYFOLYÓKA

ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK
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Felső peremes lefolyó
A lefolyó beszerelésénél a perem a csempe fölé esik.

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél.
A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a 
fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó 
csatlakozó átmérőlye (w) 50mm. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopás-
gátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek
600mm-es, 700mm-es, 800mm-es
900mm-es, 1000mm-es
/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/

FR-1052

FELSŐPEREMES ZUHANYFOLYÓKA

ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK
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Alsó peremes lefolyó
A lefolyó beszerelésénél a perem a csempe alá kerűl.

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. 
A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a 
fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó 
csatlakozó átmérőlye (w) 50mm. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopás-
gátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek
600mm-es, 700mm-es, 800mm-es
900mm-es, 1000mm-es
/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/

FR-1067

ALSÓPEREMES ZUHANYFOLYÓKA

ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK
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a) Folyóka váz

b) Folyóka fedrács

c) Bűzzáró betét

d) Gumi tömítés a bűzzárnál

ZUHANYFOLYÓKA FELÉPÍTÉSE/ BEÉPÍTÉSE

25

1-2. A zuhanyfolyókát a két végén található leszorító fülekkel pozícionáljuk, majd vízszíntbe állítjuk. 
3. A csatornába bekötjuk.
 



A folyóka a felső lefolyó betétbe ragasztható burkolat segítségével finoman 
illeszkedik bármilyen fürdőszobába. 
A beragasztott burkolatnak köszönhetően elegánsan rejtőzködik úgy, hogy 
közben funkcióját maximálisan teljesíti. 
A betét alkalmas különböző vastagságú járólapok befogadására.
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BURKOLHATÓ ZUHANYFOLYÓKA
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Ipari folyóka perem nélkül

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható.
Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, 
hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács 
könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található. A lefolyó csatlakozó 
átmérőlye 75mm, oldalkifolyással. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A vízszínt 
beállítása a végeken található szabályozó csavarokkal lehetséges.

FR-1072
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a) Folyóka fedrács

b) Folyóka váz

c) Vízszínt szabályzó csavarhoz anya

d) Vízszínt szabályzó csavar

e) Bűzzáró betét

f) Gumi tömítés a bűzzárnál

IPARI FOLYÓKA
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Ipari folyóka perem nélkül

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is 
alkalmazható. Több méretben kapható. 
Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács 
mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis 
tárgyak illetve az ember újja ne szorúlhasson bele. 
Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és 
tisztítható. A rács alatt bűzelzáró illetve piszokfogó 
rács található. A lefolyó csatlakozó átmérőlye 110mm. 
A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A 
vízszínt beállítása a végeken található szabályozó 
csavarokkal lehetséges.

FR-1077
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a) Folyóka fedrács

b) Folyóka váz

c) Piszokfogó

d) Vízszínt szabályzó csavar

e) Vízszínt szabályzó csavarhoz anya 

f) Bűzzáró betét

IPARI FOLYÓKA
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CÉG ADATOK ÉS TANUSÍTVÁNYOK
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TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT
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Cím/Telephely  1185 Budapest,  Mednyánszky u. 31.
Telefon   +36-1-292-4769
Mobil    +36-30-434-02-49    +36-30-278-86-83
Fax    +36-1-292-4767
E-mail   furtinox@t-online.hu
Web    www.furtinox.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK
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www.furtinox.hu


