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Odpïywy ïazienkowe KESSEL
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Odpïyw liniowy KESSEL Linearis Compact

W

ygodna wbuĝytku, nowoczesna,
optycznie powiÚkszajÈca przestrzeñ kabina prysznicowa bez
brodzika to marzenie wielu osób urzÈdzajÈcych lub remontujÈcych ïazienkÚ. Poza
walorami estetycznymi przy wyborze rozwiÈzania do ïazienki kluczowym kryterium, na które powinno siÚ zwróciÊ uwagÚ
jest jednak moĝliwoĂÊ wygodnego uĝytkowania ibeksploatacji kabiny prysznicowej.
Najistotniejsze kwestie stanowiÈ tu szczelnoĂÊ oferowanego odpïywu prysznicowego
oraz moĝliwoĂÊ czyszczenia syfonu. Naleĝy
zawsze wybieraÊ rozwiÈzania umoĝliwiajÈce ïatwy dostÚp do wnÚtrza wpustu ibsyfonu. Wbfirmie KESSEL juĝ na etapie koncepcji
produktu przykïadamy do tych cech szczególnÈ wagÚ, dlatego wszystkie produkowane
przez nas rozwiÈzania charakteryzuje bezpieczeñstwo, szczelnoĂÊ ibïatwoĂÊ obsïugi
poczÈwszy od montaĝu, po codzienne uĝytkowanie ibutrzymanie brodzika wbczystoĂci.
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Przeoczenie tych cech podczas wyboru rozwiÈzania moĝe skutkowaÊ póěniejszÈ, bardzo kïopotliwÈ ibkosztownÈ, wymianÈ caïego odwodnienia zbpowodu zapchania syfonu
lub nieszczelnoĂci produktu.
Prysznicowy odpïyw liniowy Linearis
Compact to estetyczna alternatywa dla
klasycznych wpustów podïogowych.
CechÈ szczególnÈ tego odpïywu jest niezawodna, abjednoczeĂnie kompaktowa
konstrukcja umoĝliwiajÈca zabudowÚ
wbpïytkich posadzkach. Jego minimalna, caïkowita wysokoĂÊ zabudowy wynosi 80 mm (wysokoĂÊ zabudowy do koïnierza to 65 mm). DwustronnÈ pokrywÚ ze
stali nierdzewnej moĝna wypeïniÊ pïytkami zastosowanymi wbpozostaïej czÚĂci
pomieszczenia. DziÚki temu, rozwiÈzanie
pozostaje niemal niewidoczne ibumoĝliwia zachowanie spójnej aranĝacji pomieszczenia. Dodatkowe akcesoria jak sitko na zanieczyszczenia czy syfon suchy
Multistop zapewniajÈ jeszcze ïatwiejsze
utrzymanie brodzika wbczystoĂci ibpoprawiajÈ komfort jego uĝytkowania.
Ciekawe rozwiÈzanie stanowi równieĝ odpïyw Ăcienny KESSEL Scada, który udowadnia, ĝe design ibfunkcjonalnoĂÊ
zbpowodzeniem mogÈ iĂÊ ze sobÈ wbparze.
Dopracowanie pod wzglÚdem technicznym
idzie tu wbparze minimalistycznÈ formÈ,
którÈ moĝna urozmaiciÊ podĂwietleniem.
Odpïyw zamontowany wbĂcianie nie zakïóca
ukïadu pïytek na podïodze ibwbjeszcze mniejszym stopniu ingeruje wbaranĝacjÚ pomieszczenia. Odpïyw prysznicowy Scada moĝna elastycznie dopasowaÊ do kaĝdego typu
zabudowy: wbĂcianie murowanej, wbpïycie
gipsowej oraz za pomocÈ gotowego moduïu podïogowego. Minimalna caïkowita wysokoĂÊ zabudowy odpïywu wynosi zaledwie
80bmm, abwiÚc nadaje siÚ Ăwietnie nie tylko

do nowych przestrzeni prysznicowych, ale
ibdo zastosowania przy remontach ïazienek.
Produkty KESSEL ïÈczÈ wbsobie wynikajÈcy ze zdobytego doĂwiadczenia techniczny know-how zbelegancjÈ ibwysokÈ jakoĂciÈ
wykonania. To rozwiÈzania, wbktórych nowoczesna forma wizualna ibelegancja wspóïgrajÈ zbtechnikÈ, co wbpoïÈczeniu zbszerokÈ
gamÈ osprzÚtu ibakcesoriów umoĝliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz
wymagañ uĝytkowników. }
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Wbnowoczesnej ïazience stosuje siÚ nowoczesne rozwiÈzania – jednym zbnich jest funkcjonalna ibmodna kabina
prysznicowa bez brodzika. ChcÈc wykorzystaÊ jÈ wbswoim domu, warto poĂwiÚciÊ wiÚcej uwagi kwestii doboru
ibmontaĝu odpowiedniego odpïywu. Jakiego rodzaju produkt warto zastosowaÊ?

Odpïyw Ăcienny KESSEL Scada
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