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WODA  W  DOMU

Z A S T O S O W A N I E
Wpusty łazienkowe oraz odpływ liniowy prysznicowy Linearis służą do odprowadza-
nia wody z powierzchni posadzki łazienki; w budynku stosuje się także wpusty piw-
niczne wyposażone w dodatkowy osadnik; wpusty deszczowe odbierają wodę z rury
spustowej, natomiast na zewnątrz budynku stosuje się wpusty podwórzowe lub od-
wodnienia liniowe

Z A L E T Y
różnorodne wzory kratek pozwalają na dobór zgodny z wymaganiami Klienta
w zależności od potrzeb wpusty wykonane są w różnych klasach obciążenia
odpływ LINEARIS jest najwęższym odpływem liniowym do kabiny prysznicowej,
a Linearis Super 60 odprowadza aż do 72 l wody/min.
wpust Superflache ma wysokość tylko 90 mm, dzięki czemu uzyskuje się najniż-
szą głębokość zabudowy
wpusty posiadają wyjmowane syfony, które pozwalają na łatwe oczyszczenie kor-
pusu
wpusty wykonane są z tworzywa sztucznego, część z nich wyposażona jest 
w ruszty ze stali nierdzewnej

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Budowa: wpusty składają się z korpusu z syfonem oraz z nasady, której wysokość
jest regulowana w sposób płynny pozwalając na dopasowanie do poziomu podłogi
Przepływ [l/s]: od 0,8 do 4,5 (w zależności od typu wpustu) 
Średnice odpływów [mm]: od 50 do 100, boczne lub pionowe
Wymiary: wpusty Linearis dostępne są w długościach odpowiadającym szerokościom
kabin prysznicowych: 750, 850, 950, 1150 mm
Akcesoria: wpusty nowej linii wzorniczej posiadają zamknięcie Lock&Lift, które jed-
nocześnie służy do zamykania i zdejmowania kratki; specjalne wyjmowane sitko z two-
rzywa sztucznego wyłapuje wszelkie zanieczyszczenia, włosy, itp.; suchy syfon Mul-
tistop zabezpiecza przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem; specjalny
typ pokrywy z powierzchnią do przyklejenia płytki maskuje odpływ, dając efekt pełnej
posadzki
Wpusty piwniczne – z tworzywa sztucznego, o średnicy odpływu DN 100, z tele-
skopowo regulowaną nasadą oraz wyjmowanym osadnikiem i syfonem; wpusty „Dreh-
fix” i „Der Universale” posiadają ponadto dwie klapy zwrotne, które chronią piwnicę
przed zalaniem

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: deklaracja zgodności z normą PN EN 1253
Usługi: doradztwo techniczne
Pozostała oferta: urządzenia przeciwzalewowe do ścieków fekalnych oraz wol-
nych od fekaliów (zasuwy burzowe) wpusty podwórzowe i odwodnienia liniowe
wpusty z separatorem oleju syfony z zaworem napowietrzającym przepompownie
ścieków przydomowe oczyszczalnie ścieków studzienki kanalizacyjne i wodo-
mierzowe separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych urządzenia do wyko-
rzystania wody deszczowej

Wpusty łazienkowe i piwniczne KESSEL
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Wpust parkingowy z tworzywa Ecoguss® Odwodnienie liniowe KESSEL

Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
INNO-CLEAN

Zasuwa burzowa Staufix® z dwiema klapami

Przepompownia Aqualift F Unterflur Studzienka wodomierzowa

Kolekcja wpustów łazienkowych KESSEL Zabudowa odpływu LINEARIS w kabinie
prysznicowej

Wpust piwniczny Drehfix z dwiema klapami
zwrotnymi

Wyjmowany syfon zapewnia łatwe 
oczyszczanie odpływu
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