
EstraSeria

Niezwykła wytrzymałość
Wysoka stabilność
Izolacja termiczna
Izolacja akustyczna
Uproszczony montaż
- bez konieczności wiercenia
Shock Protect System
Easy to Clean ®
Antibac ®
Idealny odpływ wody
Możliwy bezprogowy montaż

Brodziki z Serii Estra                                           

Nr kat.                             Wymiary (cm) Głębokość  Odpływ ø (mm) Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

90x90x4,5 1,5cm 523SP.E3K-9090

Nr kat.                             Głębokość  Odpływ ø (mm)

90x90x4,5 R55 1,5cm 523SP.E3O-9090

Nr kat.                             Głębokość  Odpływ ø (mm)

80x100x4,5 1,5cm 523SP.E3P-80100

90x120x4,5 1,5cm 523SP.E3P-90120

Brodziki tej serii są jednymi z najniższych (4,5 cm) co np. ułatwia ich montaż w posadzce. 

Seria posiadają stylową magnetyczną maskownicę odpływu umiejscowioną wzdłuż dłuższego 

boku. Dzięki zastosowaniu technologii Stabilsound Plus ® brodziki tej serii są wypełnione i 

uszczelnione od spodu, więc nie chłoną wilgoci, co eliminuje powstawanie alergennych 

grzybów czy pleśni.
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