Seria Thin Line

Wysoka wytrzymałość
Pełna odporność na korozję
Minimalistyczny design
Markowy syfon
Wysoka wydajność
odbioru wody
Regulowane nóżki montażo-we: w pionie i w poziomie
5 lat gwarancji
Kompletny zestaw

Odpływy liniowe

Zawartość zestawu
Koszyki zabezpieczające
Listwa maskująca

innowacyjne koszyki zabezpieczające,
umożliwiają bezproblemowe czyszczenie

minimalistyczna listwa
maskująca ze stali nierdzewnej

odpływu od góry

Kołnierz
Minimalistyczna szczelina
Specjalna konstrukcja korpusu z minimalistyczną

kołnierz uszczelniający +
samoprzylepna taśma uszczelniająca

szczeliną odpływu o szerokości zaledwie 12 mm

Syfon Viega®
markowy syfon
szybkoprzepływowy,
czyszczony od góry,
przepustowość: 36 l/min.

Haczyki serwisowe
do wyciągania koszyków
zabezpieczających

Odpływ liniowy
Nóżki montażowe

odpływ liniowy z najwyższej

regulowane w pionie oraz poziomie

jakości stopów aluminium

nóżki montażowe - 2 szt.

anodowanego, w pełni odpornego

Seria Thin Line
Minimalistycznydesign
Najcieńsza szczelina odpływu!
Wysoka wydajność odbioru wody!

Odpływy Thin Line cechuje wysoka wydajność odbioru wody (0,60 l/sek.), pełna odporność na korozję, wysoka
wytrzymałość i sztywność konstrukcyjna oraz wieloletnia niezawodność. Wyjmowane koszyki zabezpieczające są
rewolucyjnym rozwiązaniem, które mimo niezwykle subtelnej - 12 mm szczelinie odprowadzania wody umożliwiają
łatwe czyszczenie z nagromadzonych zabrudzeń.

Oferta podstawowa obejmuje odpływy w kompletach z syfonem, listwą maskującą oraz
zestawem uszczelniającym, o rozmiarach od 60 do 120 cm. Okres ochrony gwarancyjnej
wynosi 5 lat.

Nr kat.
SOL-60012

Wymiary (cm)

Głębokość
montażowa (cm)

Cena netto (pln)

60x1,2

9,5-13

795,00

977,85

870,00

1070,10

Cena brutto (pln)

SOL-70012

70x1,2

9,5-13

SOL-80012

80x1,2

9,5-13

945,00

1162,35

SOL90012

90x1,2

9,5-13

1010,00

1242,30

SOL-100012

100x1,2

9,5-13

1065,00

1309,95

SOL-110012

110x1,2

9,5-13

1130,00

1389,90

SOL-120012

120x1,2

9,5-13

1205,00

1482,15

Istnieje możliwość zamówienia odpływu na dowolny wymiar! Zapytaj o cenę oraz
dostępność wymiaru, który Cię interesuje. Czas realizacji: 6 tygodni.

Rysunki techniczne dla odpływów liniowych z serii Thin Line - patrz str. 52

Odpływ Thin Line dzięki najcieńszej,
tylko 12 mm szczelinie odpływu
to niezwykłe rozwiązanie w dziedzinie
podpłytkowych systemów prysznicowych.
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Odpływy liniowe

Odpływy z Serii Thin Line

