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LINEARIS Super60

Odpływ prysznicowy LINEARIS Super60 Light
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Seria odpływów liniowych Kessel LINEARIS to estetyczne rozwiązania dla odprowadzania wody z kabiny prysznicowej.
W wersji podstawowej nasada oraz korpus
odpływu wykonane są z tworzywa sztucznego, natomiast pokrywa i rama odpływu
ze stali nierdzewnej. Przepustowość wynosi 24 l/min, a minimalna wysokość zabudowy to 92 mm.
Kolejny model LINEARIS Super60 łączy
estetykę z jeszcze lepszymi parametrami
technicznymi. Cechą odróżniającą ten model od wersji standardowej jest przede wszystkim zwiększony przepływ do 72 l/ min,
dzięki czemu wpust ten idealnie nadaje się
do stosowania w pomieszczeniach o intensywnej eksploatacji. Nowością jest także
możliwość regulacji rusztu aż do 20 mm.
Dzięki temu odpływ ten dopasowuje się
do różnych wysokości wyłożenia posadzki
oraz idealnie nadaje się do łazienek wyłożonych kamieniem naturalnym.
Dzięki dwustronnej pokrywie, architekt i wykonawca mają większy wybór: przy pokryciu płytkami odpływ pozostaje niewidoczny, komponując się z posadzką. Obracając
pokrywę, uzyskujemy powierzchnię ze sta-
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LINEARIS Compact

li nierdzewnej, która równocześnie stanowi
element wzorniczy.
Jeszcze większą dowolność kreowania wyglądu łazienki umożliwiają odpływy LINEARIS Super60 Individual. Do tej grupy należą m.in odpływy z pokrywą w dekorze
Wenge lub Korzeń orzecha. Ciekawym rozwiązaniem jest odpływ ze świecącą jednolitym światłem pokrywą Light. Odpływy zasilane są niskonapięciowymi diodami
LED, w związku z tym nie ma konieczności montowania baterii. W odpływach liniowych z serii Individual możliwe jest również
umieszczenie we wnętrzu podświetlanej
pokrywy dowolnych elementów dekoracyjnych, np.: kryształków Swarovskiego. Odpływy występują w czterech długościach:
750, 850, 950 i 1150 mm.
Nowością w asortymencie odpływów liniowych Kessel jest LINEARIS Compact. Wykonany jest on standardowo z tworzywa
sztucznego i ma ramę oraz pokrywę ze stali nierdzewnej, która po odwróceniu może
zostać zabudowana płytkami. Wyjmowana pokrywa oraz syfon zapewniają komfort
czyszczenia. Cechą charakterystyczną jest

niska wysokość zabudowy, wynosząca
zaledwie 80 mm! Dzięki temu LINEARIS

Compact idealnie nadaje się do remontów

Linearis Super60 – według indywidualnego projektu
– Swarovski

instalacji. Mimo tak niskiej wysokości
zabudowy odpływ charakteryzuje się dużą
przepustowością w granicach 36 l/min
(z napiętrzeniem 10 mm). Dostępny jest
w 9 długościach: od 300 do 1150 mm.
Do wszystkich odpływów, opcjonalnie, dostępne jest sitko na zanieczyszczenia lub
suchy syfon Multistop zabezpieczający przed
wydostawaniem się piany i przykrych zapachów z kanalizacji. Jest to ważny element
zwłaszcza w łazienkach, w których zamontowano ogrzewanie podłogowe, a woda
w korpusie wpustu może wyschnąć.
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