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ARTYKU  PROMOCYJNY KESSEL 

Wygodna w u ytku, nowoczesna, 
optycznie powi kszaj ca prze-
strze  kabina prysznicowa bez 

brodzika to marzenie wielu osób urz dza-
j cych lub remontuj cych azienk . Poza 
walorami estetycznymi przy wyborze roz-
wi zania do azienki kluczowym kryte-
rium, na które powinno si  zwróci  uwag
jest jednak mo liwo  wygodnego u ytko-
wania i eksploatacji kabiny prysznicowej. 
Najistotniejsze kwestie stanowi  tu szczel-
no  oferowanego odp ywu prysznicowego 
oraz mo liwo  czyszczenia syfonu. Nale y
zawsze wybiera  rozwi zania umo liwiaj -
ce atwy dost p do wn trza wpustu i syfo-
nu. W firmie KESSEL ju  na etapie koncepcji 
produktu przyk adamy do tych cech szcze-
góln  wag , dlatego wszystkie produkowane 
przez nas rozwi zania charakteryzuje bez-
piecze stwo, szczelno  i atwo  obs ugi 
pocz wszy od monta u, po codzienne u yt-
kowanie i utrzymanie brodzika w czysto ci. 

Przeoczenie tych cech podczas wyboru roz-
wi zania mo e skutkowa  pó niejsz , bar-
dzo k opotliw  i kosztown , wymian  ca e-
go odwodnienia z powodu zapchania syfonu 
lub nieszczelno ci produktu.
Prysznicowy odp yw liniowy Linearis 
Compact to estetyczna alternatywa dla 
klasycznych wpustów pod ogowych. 
Cech  szczególn  tego odp ywu jest nie-
zawodna, a jednocze nie kompaktowa 
konstrukcja umo liwiaj ca zabudow
w p ytkich posadzkach. Jego minimal-
na, ca kowita wysoko  zabudowy wyno-
si 80 mm (wysoko  zabudowy do ko nie-
rza to 65 mm). Dwustronn  pokryw  ze 
stali nierdzewnej mo na wype ni  p yt-
kami zastosowanymi w pozosta ej cz ci 
pomieszczenia. Dzi ki temu, rozwi zanie 
pozostaje niemal niewidoczne i umo -
liwia zachowanie spójnej aran acji po-
mieszczenia. Dodatkowe akcesoria jak sit-
ko na zanieczyszczenia czy syfon suchy 
Multistop zapewniaj  jeszcze atwiejsze 
utrzymanie brodzika w czysto ci i popra-
wiaj  komfort jego u ytkowania.

Ciekawe rozwi zanie stanowi rów-
nie odp yw cienny KESSEL Scada, któ-
ry udowadnia, e design i funkcjonalno
z powodzeniem mog  i  ze sob  w parze. 
Dopracowanie pod wzgl dem technicznym 
idzie tu w parze minimalistyczn  form ,
któr  mo na urozmaici  pod wietleniem. 
Odp yw zamontowany w cianie nie zak óca
uk adu p ytek na pod odze i w jeszcze mniej-
szym stopniu ingeruje w aran acj  pomiesz-
czenia. Odp yw prysznicowy Scada mo -
na elastycznie dopasowa  do ka dego typu 
zabudowy: w cianie murowanej, w p ycie 
gipsowej oraz za pomoc  gotowego modu-
u pod ogowego. Minimalna ca kowita wy-

soko  zabudowy odp ywu wynosi zaledwie 
80 mm, a wi c nadaje si wietnie nie tylko 

do nowych przestrzeni prysznicowych, ale 
i do zastosowania przy remontach azienek. 

Produkty KESSEL cz  w sobie wynika-
j cy ze zdobytego do wiadczenia technicz-
ny know-how z elegancj  i wysok  jako ci
wykonania. To rozwi zania, w których no-
woczesna forma wizualna i elegancja wspó -
graj  z technik , co w po czeniu z szerok
gam  osprz tu i akcesoriów umo liwia do-
stosowanie do indywidualnych potrzeb oraz 
wymaga  u ytkowników.  

Odp ywy azienkowe KESSEL
W nowoczesnej azience stosuje si  nowoczesne rozwi -
zania – jednym z nich jest funkcjonalna i modna kabina 
prysznicowa bez brodzika. Chc c wykorzysta  j  w swo-
im domu, warto po wi ci  wi cej uwagi kwestii doboru 
i monta u odpowiedniego odp ywu. Jakiego rodzaju pro-
dukt warto zastosowa ?

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne 

55-040 Kobierzyce 
tel. 71 774 67 60 
www.kessel.pl

Odp yw liniowy KESSEL Linearis Compact

Odp yw cienny KESSEL Scada
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