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n ZASTOSOWANIE

Wpusty łazienkowe, liniowe odpływy prysz-

nicowe Linearis oraz odpływ ścienny Scada 

służą do odprowadzania wody z powierzchni 

posadzki łazienki; Stanowią one ponadto este-

tyczne i funkcjonalne rozwiązanie w łazien-

kach małych lub przeznaczonych dla osób nie-

pełnosprawnych a także na basenach, ośrod-

kach wellnes; w budynkach stosuje się także 

wpusty piwniczne wyposażone w osadnik; na 

zewnątrz budynku stosuje się natomiast wpu-

sty podwórzowe lub odwodnienia liniowe

n ZALETY

l różnorodne wzory kratek z serii 

KesselDesign oraz wielość korpusów pozwala 

na dobór zgodny z oczekiwaniami klienta

l kratki wykonane są ze stali nierdzewnej, 

natomiast korpusy z tworzywa sztucznego

l odpływy liniowe Linearis Compact/Comfort 

posiadają pokrywę ze stali nierdzewnej, którą 

po odwróceniu można zabudować płytkami

l odpływ liniowy Linearis Compact posiada 

wysokość zabudowy wynoszącą jedynie

80 mm – rozwiązanie idealne podczas remon-

tów instalacji 

l Linearis Comfort posiada regulowaną ramę 

i nasadę, dzięki czemu dopasowuje się on do 

różnych wysokości wyłożenia posadzki – także 

do kamienia naturalnego

l pokrywa odpływu Linearis Comfort Light 

jest podświetlana diodami LED, a zastosowana 

technologia indukcyjna nie wymaga konser-

wacji

l odpływ ścienny Scada (NOWOŚĆ) do wybo-

ru 3 pokrywy – prosta ze stali nierdzewnej, ze 

wzorem Wave oraz z powierzchnią do przykle-

jenia płytek, pokrywy dostępne z podświetle-

niem LED w kolorze niebieskim, czerwonym, 

zielonymi i RGB oraz bez podświetlenia; całko-

wita wysokość odpływu wynosi 80 cm, a prze-

pustowość oscyluje w granicach 0,5 l/s

n CHARAKTERYSTYKA

Budowa: wpusty i odpływy liniowe składają 

się z korpusu z syfonem oraz nasady, której 

wysokość jest płynnie regulowana pozwalając 

na dopasowanie do poziomu podłogi

Przepływ [l/s]: od 0,6 do 4,5 (w zależności od 

typu wpustu)

Średnice odpływów [mm]: od DN 50 do DN 

100, odpływy boczne i pionowe

Wymiary: odpływy prysznicowe Linearis 

Comfort dostępne są w długościach odpowiada-

jącym szerokościom kabin prysznicowych: 750, 

850, 950 i 1150 mm, a Linearis Compact dodat-

kowo w długościach 300, 450, 550 i 650 mm

Akcesoria: specjalne wyjmowane sitko wyła-

puje wszystkie zanieczyszczenia, włosy itp.; 

suchy syfon Multistop zabezpiecza przed nie-

przyjemnymi zapachami w rzadko używanych 

łazienkach

Wpusty piwniczne i dachowe:
Wpusty piwniczne z tworzywa sztucznego 

o średnicy DN100, z teleskopowo regulowaną 

nasadą oraz wyjmowanym syfonem i osad-

nikiem; wpusty Drehfix i „Der Universale” 

posiadają ponadto dwie klapy zwrotne, które 

chronią piwnice przed zalaniem, natomiast 

Pumpfix S wyposażony jest dodatkowo 

w pompę umożliwiającą wypompowanie 

wody z piwnicy, która dostała się np. przez 

okno piwniczne

Wpusty dachowe z tworzywa Ecoguss są 

kompatybilne z różnymi produktami osprzę-

towymi KESSEL (np. nasadkami, łącznikami), 

dzięki czemu stanowią idealne rozwiązania do 

dachów odwróconych

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: deklaracja zgodności 

z normą PN EN 1253, PN EN 1433 lub PN EN 

752

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta:
l urządzenia przeciwzalewowe (zasuwy 

burzowe)

l wpusty piwniczne i dachowe

l wpusty z separatorem oleju

l przepompownie ścieków

l przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-

clean

l studzienki kanalizacyjne i wodomierzowe

l separatory tłuszczu i substancji ropopo-

chodnych

l urządzenia do wykorzystania wody desz-

czowej

WPUST Y I  ODPŁY W Y ŁAZIENKOWE, 
WPUST Y PIWNICZNE I  PODWÓRZOWE

n   KESSEL Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

tel. 71 774 67 60 (62), faks 71 774 67 69, www.kessel.pl, e-mail: kessel@kessel.pl

Zabudowa wpustu piwnicznego Drehfix 
z dwoma klapami zwrotnymi

Odpływ prysznicowy Linearis Compact

Odpływ ścienny Scada z pokrywą Wave

Wpusty łazienkowe KesselDesign
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