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THIN LINE – 12 mm szczelina odpływu
Thin line dzięki najcieńszej – tylko 12 mm – szczelinie odpływu jest 
niezwykłym rozwiązaniem w dziedzinie podpłytkowych systemów 
prysznicowych. Odpływ cechuje wysoka wydajność odbioru wody 
(0,60 l/sek.), pełna odporność na korozję, wysoka wytrzymałość 
i wieloletnia niezawodność. Wyjmowane koszyki zabezpieczające 
umożliwiają łatwe wyczyszczenie z nagromadzonych zabrudzeń. 
Odpływy Thin line dostępne są w rozmiarach od 60 do 120 cm, ale 
istnieje także możliwość zamówienia produktu na dowolny wymiar. 

SLIGHT LINE STABILSOUND (S1) – 35 mm szczelina odpływu
Brodziki podpłytkowe Slight Line wykonywane są w technologii 
Stabilsound®, posiadają fabrycznie wyprofilowane spady, które 
gwarantują bezproblemowy odpływ wody do rynny. Bezpieczeństwo 
szczelności, zapewnia zintegrowana z konstrukcją brodzika mata 
uszczelniająca, która chroni przed przedostawaniem się wilgoci oraz 
zapewnia znakomita przyczepność kleju (bezpośrednie klejenie gla-
zury). Montaż brodzika podpłytkowego to najszybszy i najłatwiejszy 
sposób montażu odwodnienia liniowego.

Brodziki z serii Libra
Brodziki z serii Libra oferują minimalistyczny design w połączeniu 
z wygodą codziennego użytkowania. Brak klasycznych rantów 
przekłada się na niezwykle przestrzenną i czystą formę strefy 
kąpielowej, a optymalne spady konstrukcyjne zapewniają sprawny 
odpływ wody. Brodziki dają możliwość montażu „wpuszczanego”, 
dzięki czemu eliminują próg na wejściu do strefy prysznicowej. 
Zastosowana technologia Stabilsound Plus ® wpływa na wyjątkową 
trwałość i jakość. Brodziki posiadają zintegrowaną formę dzięki 
systemowi wypełniająco-stabilizującemu oraz specjalnym, meta-
lowym wzmocnieniom. Spodnia warstwa hydroszczelna skutecznie 
chroni przed wpływem wilgoci na ich konstrukcje oraz eliminuje 
powstawanie grzybów i pleśni. 

OBUDOWA LED i NOŚNIK LED 
Osadzenie wanny na nośniku EPS oferuje najtrwalszy i najstabilniej-
szy montaż wanny bez konieczności jej dodatkowego kotwienia do 
ścian (lepsza ochrona hydroizolacji łazienki). Prosty i szybki montaż, 
bezproblemowe klejenie płytek bezpośrednio do nośnika, oraz 100% 
stabilność wanny zarówno na dnie jak i na rantach – sprawiają, że 
rozwiązanie to zyskuje coraz więcej zwolenników także w Polsce.

Obudowa podpłytkowa stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy 
chcieliby łatwo i szybko zabudować płytkami brodzik lub wannę osa-
dzaną na stelażu. Obudowy mogą w łatwy sposób zostać dopasowane 
do każdego łuku brodzika/wanny, ponadto umożliwiają prostą regula-
cję wysokości i długości do pożądanych wymiarów. Ich powierzchnia 
jest wzmocniona siatką z włókna szklanego i klejem, co pozwala na 
bezpośrednie przyklejanie płytek (także układanie mozaiki). 

Zarówno nośniki jak i obudowy występują w opcji z fabrycznym 
podcięciem na stopy i/lub montaż efektownego oświetlenia LED.
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