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6Ekonomiczny
wariant
o doskonałym 
wyglądzie !

PRODUKT  
CZESKI



APZ18 Simple
Odwodnienie i ruszt w paczce
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

APZ22 Optimal
Nadaje się do wypełnienia płytkami

 APZ18 Simple
Warianty długości odpływów 550, 650, 750, 850, 950 mm
Wysokość zabudowy 62 mm
Przepływ syfonu 30 l/min
Rura odpływowa Ø40 mm
Szerokość rusztu 55 mm

 APZ22 Optimal
Warianty długości odpływów 750, 850, 950 mm
Wysokość zabudowy 85 mm
Przepływ syfonu 63 l/min
Rura odpływowa Ø50 mm
Szerokość rusztu perforowanego 53 mm

APZ18

Zawartość opakowania
¡ odpływ ¡ ruszt ¡ taśma uszczelniająca o długości odpływu
¡ syfon kombinowany z 2 komorami
¡ zestaw montażowy (śruby, kołki)
¡ kotwiczne nogi ¡ haczyk do demontażu

5 WARIANTÓW 
DŁUGOŚCI
(550, 650, 750, 850, 950)

ŁATWO OCZYSZCZALNY SYFON
(2 KOMORY WYLOTOWE)

NISKA WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY 62 MM

ZWIĘKSZONA 
ODPORNOŚĆ 
NA CHEMIKALIA

REGULOWANE 
NÓŻKI

RUSZT JEST W OPAKOWANIU

SMART

STAL 
NIERDZEWNA 
KRAWĘDŹ

STAL 
NIERDZEWNA 
KRAWĘDŹ

ŁATWO  OCZYSZCZALNY  SYFON
(2 KOMORY WYLOTOWE)

NISKA WYSOKOŚĆ 
ZABUDOWY (85 MM)

WYPUKŁE KORYTO 
ODPŁYWU

REGULOWANE 
NÓŻKI

WYSOKI 
PRZEPŁYW 
(63 L/MIN)

SYFON KOMBINOWANY

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ 
NA CHEMIKALIA

TILE 

BUBLE 

SOLID

HOPE CUBE 

PURE 

Odwodnienie z tworzywa sztucznego APZ18 ze względu na małą 
wysokość konstrukcji 62 mm, polecane przy przebudowach 
budynków mieszkalnych. Wyprodukowane z tworzywa 
sztucznego odpornego na silne działanie chemii i mrozu, jest 
całkowicie rozbieralne co ułatwia czyszczenie. Każde opakowanie 
to kompletny zestaw z rusztem spustowym i akcesoriami.

Odpływ podłogowy z krawędzią ze stali 
nierdzewnej do perforowanego rusztu

Odwodnienie APZ22 ma wysokość 85 mm. Wyprodukowany 
z tworzywa sztucznego odpornego na silne działanie chemii i mrozu, 
jest całkowicie rozbieralny co ułatwia czyszczenie. Doskonale zapewni 
odwodnienie prysznica na poziomie podłogi. Dwukomorowy syfon 
gwarantuje szybkości przepływu 63 l/min. Regulowana wysokość 
plastikowych nóg kotwiących umożliwia szybką i wygodną instalację, 
w tym dokładne ustawienie płaszczyzny. Ruszt nie jest zawarty 
w opakowaniu.

Odpływ z krawędzią ze stali nierdzewnej 
do perforowanej siatki lub wypełnienia płytkami

LINE DREAM 

Syfon kombinowany 

SMART

Jeżeli woda nie przepływa przez 
syfon, klapki są zamknięte, przy 
odparowaniu wody z syfonu zamykają 
dostęp do kanalizacji.

Przy przepływie wody 
klapki pozostają otwarte 
i umożliwiają swobodny 
odpływ wody.

Nadaje się nie tylko do przelewów regularnych, zapewniających wysoki 
przepływ wody, ale także do częstszego korzystania z kabin prysznicowych 
(tereny rekreacyjne, sezonowe obszary użytkowania, w których 
niewystarczające nawodnienie syfonu powoduje jego wysuszenie.

RUSZT DO 
WYPEŁNIANIA 
PŁYTKAMI


