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ARTYKU  PROMOCYJNY WIPER

Odp ywy prysznicowe Wiper prze-
znaczone s  do stosowania w no-
woczesnych rozwi zaniach archi-

tektonicznych kabin prysznicowych, co 
pozwala na swobodny dobór kszta tu ka-
biny oraz wyko czenia powierzchni pod-
ogi. Zastosowanie rynienek lub wpu-

stów pozwala na rezygnacj  z progu przy 
wej ciu do kabiny oraz wp ywa na po-
praw  estetyki wizualnej pomieszczenia. 
Wszystkie elementy odwodnienia wyko-
nane s  z wysokiej jako ci certyfikowa-
nej stali nierdzewnej (AISI 304 i AISI 316), 
co gwarantuje trwa o , odporno  na ko-
rozj  i niezmienny wygl d w trakcie u yt-
kowania. Wszystkie rynienki i wpusty pro-
dukowane przez firm  Wiper obj te zosta y
programem Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego Pa stwowego Zak adu Higieny 
„Produkt z atestem”.

NEW PREMIUM to podstawowa seria od-
p ywów liniowych, ze stalowym ko nierzem 
izolacyjnym w pe nym zestawie. Rynna za-
opatrzona w nowy syfon SNAKE z rurk  re-
dukcyjn  40/50, wykonany w 100% z po-
lipropylenu Hostalen PP. Rynna wraz z tym 
syfonem charakteryzuje si  bardzo nisk
wysoko ci  zabudowy 60 mm. Do wybo-
ru 3 wyko czenia powierzchni (poler, szlif, 
mat), 6 kratek (w tym PURE – do wype nie-
nia kafelkami). Przepustowo  syfonu to 
36 l/min (dane wg EN 1253), wysoko  za-
syfonowania: 30 mm. D ugo ci standardo-
we rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120. Zestaw zawiera: odp yw prysznico-
wy, nowy syfon SNAKE, mankiet izolacyj-
ny, nó ki do poziomowania wraz z zestaw do 
mocowania do pod o a oraz rurka inspekcyj-
na, sitko ze stali nierdzewnej i klucz do mo-
cowania syfonu.

Ma bardzo du  przepustowo , pomimo 
niskiego syfonu.

INVISIBLE to koncepcja wizualnie mi-
nimalistycznej wersji odp ywu liniowego. 
Zabudowana rynienka jest ca kowicie nie-
widoczna. Jedyne, co widzimy to szczeli-
ny w posadzce przez które odp ywa woda. 
Rynna zaopatrzona w nowy syfon SNAKE 
z redukcj  40/50, wykonany w 100% z po-
lipropylenu Hostalen PP. Rynna wraz z tym 
syfonem charakteryzuje si  bardzo nisk
wysoko ci  zabudowy 70 mm, przepusto-
wo  to 36 l/min (EN1253), przy zasyfonowa-
niu 30 mm.

Odp yw nadaje si  idealnie do zabudowy 
z materia ami o ró nych grubo ciach, cien-
kimi np. linoleum, oraz których kraw d  jest 
estetycznie wyko czona (polerowana), np. 
gres, marmur, szk o. Jest bardzo minimali-
styczny po zabudowie.

ELITE SLIM to seria nowoczesnych odp y-
wów liniowych z ko nierzem izolacyjnym. 
Rynienki posiadaj  nowy, opatentowany sy-
fon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® i sys-
temem Easy Clean. Charakteryzuj  si  nisk
wysoko ci  zabudowy: 64 mm do ko nie-
rza; regulowan  wysoko ci  ramki: 8–12 mm 
(opcja do 50 mm dla posadzek o wi kszej gru-
bo ci) oraz nowoczesnym designem: sze-
roko  kratki 34 mm. Dost pna jest opcja 
z mankietem izolacyjnym z perforacj  popra-
wiaj c  przyczepno  do pod o a i przyspie-
szaj c  wi zanie kleju.

Regulowana wysoko  ramki: 8–12 mm 
(opcja do 50 mm) pozwala dopasowa  pro-
dukt do materia u posadzki o ka dej gru-
bo ci.

Nasza oferta
odwodnienia prysznicowe
p yty brodzikowe SHOWERBASE 
i SHOWERLAY
systemy uszczelniaj ce
kabiny prysznicowe na wymiar 
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