
Slight Line (S1)Seria

Niezwykła wytrzymałość
Łatwy i szybki montaż
Pełna odporność na korozję
Wysokie właściwości izolacyjne
Idealny kąt spadu i odpływ wody
Możliwość przycięcia płyty 
spadkowej i dopasowania
Markowy syfon w zestawie
Wysoka wydajność odbioru wody
Znakomita przyczepność kleju
Możliwy bezprogowy montaż

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 790,00 971,70

 835,00 1027,05

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1) dzięki fabrycznie uszczelnionej płycie o 

gotowych, wyprofilowanych spadkach zapewniają bezpieczne odprowadzanie wody i znacznie 

przyspieszają montaż odwodnienia. Zestaw z rusztem Slight-Plate - do zabudowy płytkami. 

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - PLATE

ST

Nr kat.

10ST.1S1-8080

10ST.1S1-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1025,00 1260,75

1065,00 1309,95

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S1-80180

10ST.1S1-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Okres gwarancyjny: 10 lat

SLIGHT - PLATE

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

ruszt Slight-Plate (do zabudowy)

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Zestawy z maskownicą 
Slight-Plate

SLIGHT - PLATE

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Oznaczenie (S1):
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Slight Line (S1)Seria

Niezwykła wytrzymałość
Łatwy i szybki montaż
Pełna odporność na korozję
Wysokie właściwości izolacyjne
Idealny kąt spadu i odpływ wody
Możliwość przycięcia płyty 
spadkowej i dopasowania
Markowy syfon w zestawie
Wysoka wydajność odbioru wody
Znakomita przyczepność kleju
Możliwy bezprogowy montaż

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 790,00 971,70

 835,00 1027,05

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1) dzięki fabrycznie uszczelnionej płycie o 

gotowych, wyprofilowanych spadkach zapewniają bezpieczne odprowadzanie wody i znacznie 

przyspieszają montaż odwodnienia. Zestaw z rusztem Slight-Plate - do zabudowy płytkami. 

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - PLATE

ST

Nr kat.

10ST.1S1-8080

10ST.1S1-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1025,00 1260,75

1065,00 1309,95

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S1-80180

10ST.1S1-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Okres gwarancyjny: 10 lat

SLIGHT - PLATE

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

ruszt Slight-Plate (do zabudowy)

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Zestawy z maskownicą 
Slight-Plate

SLIGHT - PLATE

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Oznaczenie (S1):
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Slight Line (S1)Seria

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 975,00 1199,25

1020,00 1254,60

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1)  wnoszą wizualną lekkość i przestronność 

do łazienki zaś brak progu sprawia, że dostęp do strefy prysznica staje się niezwykle wygodny. 

Uproszczony montaż, gwarancja szczelności i bezpieczeństwa to istotne argumenty zarówno dla 

architektów i inwestorów. Maskownica gładka - Slight-Stell wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - STEEL

ST

Nr kat.

10ST.1S2-8080

10ST.1S2-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1205,00 1482,15

1250,00 1537,50

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S2-80180

10ST.1S2-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 985,00 1211,55

1030,00 1266,90

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1) posiadają odpływ liniowy Slight-Line o 

szczelinie odpływu zaledwie 3,5 cm. Każdy zestaw zawiera markowy, szybkoprzepływowy 

syfon, który można łatwo i szybko wyczyścić od góry za pomocą wysuwanego koszyka. 

Maskownica Slight-Stamp o unikalnym wzornictwie wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - STAMP

ST

Nr kat.

10ST.1S3-8080

10ST.1S3-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1215,00 1494,45

1260,00 1549,80

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S3-80180

10ST.1S3-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Zastosowanie podbudowy ST100 
ułatwia oraz skraca czas montażu.

Podbudowa
nr kat. ST100

Płytę spadkową można dociąć i np.
dopasować do nietypowej wnęki.

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

maskownica Slight-Stamp

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Oznaczenie (S1):

Zestawy z maskownicą 
Slight-Stamp

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

maskownica Slight-Steel

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Oznaczenie (S1):

Zestawy z maskownicą 
Slight-Steel

SLIGHT - STEEL

SLIGHT - STEEL

SLIGHT - STAMP

SLIGHT - STAMP

B
ro
d
zi
ki

 p
o

d
p

ły
tk

o
w

e



Slight Line (S1)Seria

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 975,00 1199,25

1020,00 1254,60

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1)  wnoszą wizualną lekkość i przestronność 

do łazienki zaś brak progu sprawia, że dostęp do strefy prysznica staje się niezwykle wygodny. 

Uproszczony montaż, gwarancja szczelności i bezpieczeństwa to istotne argumenty zarówno dla 

architektów i inwestorów. Maskownica gładka - Slight-Stell wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - STEEL

ST

Nr kat.

10ST.1S2-8080

10ST.1S2-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1205,00 1482,15

1250,00 1537,50

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S2-80180

10ST.1S2-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Brodziki podpłytkowe z Serii Slight Line Stabilsound® (S1)                                          

 985,00 1211,55

1030,00 1266,90

Brodziki podpłytkowe Slight Line Stabilsound® (S1) posiadają odpływ liniowy Slight-Line o 

szczelinie odpływu zaledwie 3,5 cm. Każdy zestaw zawiera markowy, szybkoprzepływowy 

syfon, który można łatwo i szybko wyczyścić od góry za pomocą wysuwanego koszyka. 

Maskownica Slight-Stamp o unikalnym wzornictwie wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

3,5
cm

80x80x5

90x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

SLIGHT - STAMP

ST

Nr kat.

10ST.1S3-8080

10ST.1S3-9090

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

1215,00 1494,45

1260,00 1549,80

Cena netto (pln) Cena brutto (pln)

130+50x80x5

130+50x90x5

Wymiary
odpływu (cm) 

Głębokość 
montażowa (cm)

min. 12,570x3,5

min. 12,580x3,5

Nr kat.

10ST.1S3-80180

10ST.1S3-90180

Wymiary płyty
spadkowej (cm)

Zastosowanie podbudowy ST100 
ułatwia oraz skraca czas montażu.

Podbudowa
nr kat. ST100

Płytę spadkową można dociąć i np.
dopasować do nietypowej wnęki.

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

maskownica Slight-Stamp

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Oznaczenie (S1):

Zestawy z maskownicą 
Slight-Stamp

brodzik podpłytkowy z uszczelnioną
płytą o  wyprofilowanym 1 kierunkowym 

spadku  w kierunku odpływu

Każdy zestaw zawiera:

brodzik podpłytkowy z odpływem 

markowy syfon czyszczony od góry

Slight Line (3,5 cm szczelina)

maskownica Slight-Steel

taśma i narożniki uszczelniające
instrukcja montażu i karta gw.

Oznaczenie (S1):

Zestawy z maskownicą 
Slight-Steel

SLIGHT - STEEL

SLIGHT - STEEL

SLIGHT - STAMP

SLIGHT - STAMP
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