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Rzadko spotyka si  rozwi zania designerskie i funkcjonalne zarazem. 
Jednak odp ywem ciennym Scada marka KESSEL udowodni a, 
e te dwie cechy z powodzeniem mog  i  ze sob  w parze. 
wiadczy o tym kilka jego g ównych zalet i szereg p yn cych z nich 

korzy ci dla u ytkowników. 

1. EFEKTOWNY DESIGN 
Mi o nicy minimalistycznego wzornictwa absolutnie nie b d  tutaj 
zawiedzeni. Odp yw cienny Scada stanowi odzwierciedlenie 
nowoczesnego podej cia do projektowania praktycznych 
elementów wyko czeniowych. Nienaganna estetyka wykonania 
przejawia si  w ka dej z trzech dost pnych pokryw ze stali 
nierdzewnej. Jedna z nich posiada mo liwo  wklejenia dowolnej 
p ytki azienkowej, dzi ki czemu odp yw pozostaje niemal e
niewidoczny. Z kolei krzywizna pokrywy typu Wave optycznie 
powi ksza przestrze . Pokrywa prosta przypadnie natomiast 
do gustu osobom ceni cym przede wszystkim prostot  wykonania.                 

Ka da pokrywa dost pna 
jest z pod wietleniem 
LED w dowolnym  kolorze 
(z automatyczn  zmian  koloru). Ca o  prezentuje si  niezwykle 
efektownie. wiat o p yn ce z poziomu pod ogi ociepla wn trze, 
tworzy niesamowity nastrój i pozwala na przyjemny relaks po ci kim 
dniu. 

2. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 
Wyjmowany syfon w odp ywie Scada sprawia, e bez problemu 
mo na utrzyma  go w higienicznej czysto ci. Wysoko  zabudowy 
odp ywu si ga zaledwie 80 mm, a wi c nadaje si wietnie nie tylko 
do wyko czenia nowych przestrzeni prysznicowych, ale i do 
renowacji ju  istniej cych instalacji. Jego przepustowo  wynosi 
natomiast 30 l/min.

3. PRAKTYCZNE FORMY ZABUDOWY 
Odp yw prysznicowy Scada mo na elastycznie dopasowa
do ka dego typu zabudowy. Instalacja mo liwa jest w cianie 
murowanej, w p ycie gipsowej oraz za pomoc  gotowego modu u
pod ogowego. Istniej  tak e trzy warianty pod czenia odp ywu: 
z przodu oraz z boku – po prawej lub po lewej stronie. P ynna 
regulacja wysoko ci o 135 mm za pomoc  nó ek monta owych 
zapewnia komfortowy monta  i perfekcyjne wyrównanie odp ywu.  
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