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O
dpływy liniowe cieszą się coraz 
większą popularnością. Obecnie 
rynek oferuje szereg wariantów 

odpływów, których design z łatwością 
przypadnie do wielu gustów. Jak wybrać 
produkt by uniknąć ewentualnych rozcza-

rowań związanych z kosztownymi napra-

wami?

1. PRZEDE WSZYSTKIM 
TRWAŁOŚĆ
Każdy, kto robił już remont łazienki wie, 
ile czasu oraz pieniędzy może on pochło-

nąć. Dlatego wybierając odpływ liniowy, 
starajmy się zwrócić uwagę na jego trwa-

łość. Tutaj należy wziąć pod uwagę odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne oraz 
korozję. Produkt przecież będzie miał bez-

pośrednią styczność z wodą oraz wilgocią. 
W tym przypadku warto zwrócić uwagę 
na produkty wykonane z aluminium, któ-

re gwarantują całkowitą odporność na rdzę 
oraz nie odbarwiają się z biegiem lat.   
 
2. PO DRUGIE: STABILNOŚĆ 
POSADOWIENIA
Warto zwrócić uwagę na liczbę nóżek mon-

tażowych, które posiada wybrany przez 
nas odpływ. Najlepiej trzymajmy się za-

sady, że większa ilość nóżek gwarantuje 
większą stabilność produktu. Ponadto nóż-

ki montażowe stosowane w odpływach po-

winny gwarantować wygodną regulację 
wysokości montażowej. Przykładem takie-

go produktu jest odpływ liniowy Slim Lux 
(prod. Schedpol).

3. ELEMENTY 
USZCZELNIAJĄCE
Szczelność konstrukcji ma tutaj kluczowe 
znaczenie. Biorąc pod uwagę fakt, iż pro-

dukt będzie miał bezpośrednią styczność 
z wodą i wilgocią, nie możemy sobie pozwo-

lić na żadnego rodzaju wątpliwej jakości od-

pływ. Dlatego należy zwrócić uwagę na ja-

kość wykonania i przede wszystkim metodę 
łączenia elementów. Przy wyborze odpły-

wu liniowego warto jest też zwrócić uwagę 
na kompletność zestawu, zawarte elementy 
uszczelniające oraz syfon. Pamiętajmy tak-

że, iż najniższe syfony często nie gwarantu-

ją wydajnego odprowadzania wody oraz po-

woduje szybsze jej wysychanie. Niesie to ze 
sobą ryzyko przedostawania się nieprzyjem-

nych zapachów z kanalizacji. Kompletny 
zestaw zaoszczędza nam przede wszystkim 
czas i pieniądze – a także gwarantuje bez-

pieczeństwo użytkowania.

4. MOŻLIWOŚĆ 
MECHANICZNEGO 
CZYSZCZENIA
Kontynuując temat czystości oraz bezpie-

czeństwa w łazience, warto zwrócić uwagę 
na to, iż wąskie listwy maskujące w cien-

kich odpływach liniowych kojarzą się nie 
tylko z elegancją oraz minimalnym desi-
gnem, ale także – trudnościami w czysz-

czeniu. Jeżeli podczas sprzątania łazienki, 
nie chcemy zalewać produktu ogromną ilo-

ścią chemicznych środków czyszczących, 
należy postawić na możliwość ręczne-

go czyszczenia odpływu. Wszyscy wiemy, 
iż żaden środek czyszczący nie zaoferuje 
efektów równych własnoręcznemu uprząt-
nięciu zabrudzeń. Odpływ szczelinowy 
Slit Advance (prod. Schedpol – 12 mm!) 
daje możliwość czyszczenia mechaniczne-

go dzięki sprytnemu systemowi wyjmowa-

nych koszyczków zabezpieczających syfon.

5. ODPŁYW LINIOWY 
W NOWOCZESNYM 
WYDANIU – BRODZIK 
PODPŁYTKOWY

Alternatywnym rozwiązaniem jest wy-

bór brodzika podpłytkowego Stabilsound®. 
Odpływ liniowy wykonany w tej technolo-

gii posiada fabrycznie wyprofilowane spa-

dy, które gwarantują bezproblemowy od-

pływ wody do rynny. Bezpieczeństwo 
szczelności, zapewnia zintegrowana z kon-

strukcją brodzika mata uszczelniająca, 
która chroni przed przedostawaniem się 
wilgoci oraz zapewnia znakomitą przy-

czepność kleju. Wielowarstwowe wzmoc-

nienie zapewnia wysoką wytrzymałość na 
nacisk a wypełnienie izolujące minima-

lizuje efekty akustyczne oraz zapobiega 
utracie ciepła. Do tego montaż odpływu li-
niowego w tej technologii jest szybszy i ła-

twiejszy.
Widzimy więc, że wybór odpowiednie-

go odpływu liniowego do naszej łazien-

ki nie musi być trudny czy niemożliwy. 
Wystarczy tylko, że podejdziemy do niego 
zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami. 
Dzięki temu zyskamy pewność, że zakupio-

ny przez nas odpływ pozostanie niezawod-

ny przez wiele lat użytkowania.

 

5 RZECZY, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, DECYDUJĄC SIĘ NA ODPŁYW LINIOWY
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 Slit Advance – szer. maskownicy – 1,2 cm!  Slim Lux – szer. maskownicy – 3,5 cm.  Base – szer. maskownicy – 8 cm.


