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NIECODZIENNE ROZWIĄZANIA DO ŁAZIENEK 

Wybór odpowiedniego urządzenia 
odwadniającego podłogę w łazience to 
nie lada wyzwanie. Przyszły użytkownik 
musi wybrać spośród szerokiej oferty 
wpustów i odpływów liniowych dostęp-
nych na rynku. Produkty firmy KESSEL 
są indywidualnie dopasowywane do 
potrzeb użytkowników. Jedyne ograni-
czenia, jakie stoją przed potencjalnym 
klientem, to zasobność portfela, własne 
oczekiwania, potrzeby, gusta i … możli-
wości zabudowy. 
ODPŁYWY LINIOWE LINEARIS
Niska podłoga to ograniczenie, które może uniemoż-
liwić głęboką zabudowę i montaż odpływu liniowego 
w łazience. W takiej sytuacji, rozwiązania należy 
szukać wśród najniższych dostępnych na rynku 
odpływów. 
Linearis Compact KESSEL ma minimalną wysokość 
zabudowy, wynoszącą 80 mm (wysokość zabudowy 
do kołnierza wynosi tylko 65 mm). Mimo niezwykle 
niskiej konstrukcji, odpływ ten radzi sobie z prze-
pływem wynoszącym 36 l/min. Korpus odpływu jest 
trwale połączony z nasadką, a jednocześnie zapew-
niony jest swobodny dostęp do rewizji. Wyjmowana 
pokrywa oraz syfon gwarantują komfort czyszczenia 
i konserwacji odpływu. Grubość płytek do zabudowy 
Linearisa Compact KESSEL to maksymalnie 
10 mm. Odpływ może być umieszczony przy ścianie 
lub od strony pomieszczenia. 
Odpływ Linearis Comfort, dzięki regulowanej 
wysokości ramy i nasady, daje większe możliwości 
zabudowy. Odpływ dopasowuje się do różnych wyso-
kości podłogi oraz płytek od 8 do 22 mm. Można go 
więc stosować w przypadku kamienia naturalnego do 
grubości 20 mm. 
Odpływy Linearis Compact oraz Linearis Comfort 
mają pokrywę ze stali nierdzewnej, którą po odwró-
ceniu można przykryć płytkami. 
Linearis Comfort dostępny jest również z pokrywą 
Light z niskonapięciowymi diodami LED, świecącą 
jednolitym światłem oraz z niezwykle ekskluzywną 
pokrywą Crystal z 3 komorami wypełnionymi krysz-
tałkami Swarovskiego. 

ODPŁYWY ŚCIENNE KESSEL SCADA
Innowacyjnym rozwiązaniem, które daje nowe 
możliwości kształtowania przestrzeni w łazience 
jest odpływ ścienny Scada. Odpływ ten instaluje się 
w ścianie, dzięki czemu nie trzeba kuć w podłodze 
i naruszać wzoru płytek na posadzce. Produkt ten 
idealnie sprawdzi się w niedużych łazienkach, w któ-
rych należy szukać sposobów na optyczne powięk-
szenie przestrzeni. Do małych i zakrzywionych 
powierzchni szczególnie nadaje się odpływ Scada 
z pokrywą Wave. 
W ofercie znajduje się także pokrywa z powierzchnią 
do wklejenia płytek, która sprawia, że odpływ staje 
się prawie niewidoczny. Osoby lubiące proste, mini-
malistyczne wzory mogą wybrać gładką pokrywę ze 
stali nierdzewnej. 

Wszystkie odpływy dostępne są w opcji bez podświe-
tlenia lub z podświetleniem LED w czterech wersjach 
kolorystycznych – niebieskim, zielonym, czerwonym 
i RGB (zmieniające się kolory). Odpływ ścienny 
Scada można zabudować na trzy sposoby: w płycie 
gipsowej, w ścianie murowanej oraz przy pomocy 
gotowego modułu podłogowego. Całkowita wyso-
kość odpływu wynosi tylko 80 mm, a przepustowość 
oscyluje w granicach 30 l/m. 
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