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Pierwszy taki na rynku

Advantix Vario –
odpływ liniowy
o regulowanej długości

Advantix Vario jest pierwszym na rynku
odpływem liniowym, który można
przyciąć z dokładnością co do milimetra.
Pozwala to na precyzyjny montaż
w przewidzianym miejscu – cecha
przydatna szczególnie przy remontach.
Zaprojektowany przez biuro projektowe
Artefakt Industriekultur ruszt o szerokości
zaledwie 4 mm to minimalistyczny
design i idealnie wtopienie się w płytki
podłogowe. Produkt ten otrzymał
nagrodę „Design Plus powered by ISH“, która potwierdza osiągnięcia firmy
Viega na polu wzornictwa i techniki instalacyjnej.
Advantix Vario jest odpływem liniowym
pasującym do każdego rodzaju instalacji,
dzięki któremu nie ma już potrzeby produkowania odwodnień na indywidualne zamówienie.
Szerokość szczeliny odpływowej wynosi 20
milimetrów, ruszt umieszczony jest centralnie
i wykonany ze stali nierdzewnej (dostępny w
wersji błyszczącej lub matowej szczotkowanej). Minimalistyczna forma rusztu sprawia, iż
nie koncentruje on na sobie uwagi użytkow-
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nika. Po ułożeniu płytek widoczna jest tylko wąska szczelina, którą można dokładnie
otoczyć płytkami o wypolerowanych krawędziach lub specjalnym metalowym profilem
dostępnym w punktach sprzedaży.

Regulacja długości i wysokości
Zarówno korpus o długości 120 cm, jak i ruszt
można przyciąć co do milimetra, pod każdy wymiar w zakresie do 30 cm. Zapewnia
to architektom pełne pole manewru przy
projektowaniu w łazience brodzików kafelkowanych, a także ułatwia magazynowanie produktu w punktach sprzedaży i u wykonawców.
Wykonany ze specjalnego tworzywa odpornego na działanie chemikaliów korpus jest
otwarty po obu stronach i można go – tak
jak ruszt – przycinać. Czynność tę ułatwia
dostarczany razem z odpływem zestaw montażowy. Miejsca skrócenia rusztu zasłaniają
stylowe zaślepki. Elastyczny sposób montażu
odpływu Advantix Vario dotyczy także jego
wysokości. Płynnie regulowane nóżki pozwalają na precyzyjne dopasowanie górnej krawędzi odpływu do wysokości podłoża w
zakresie od 95 do 150 mm. Podobnie działające podpórki umożliwiają także precyzyjną
instalację rusztu.

Nóżki o płynnej regulacji pozwalają na
precyzyjne ustawienie górnej krawędzi
odpływu względem podłoża. Samoczyszczący
syfon to rozwiązanie już od lat z
powodzeniem stosowane przez firmę Viega
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Szczelny i samoczyszczący się odpływ
Projektanci firmy Viega szczególną uwagę
poświęcili zapewnieniu szczelności odpływu. Zaślepki z dwuwargowym uszczelnieniem
osadzone na krawędzi odpływu należy dokręcić, by zapewnić stabilność konstrukcji.
Śruba pozostaje przy tym niewidoczna. Gwarantuje to całkowitą i trwałą szczelność odwodnienia.
Sitko, które można łatwo wyjąć w celu
oczyszczenia, chroni odpływ i rurę odpływową przed przedostawaniem się do nich włosów. Dodatkowo nowa rynna odpływowa
jest wyposażona w samoczyszczący się syfon Advantix. Produkty z serii Advantix już od
wielu lat są z powodzeniem stosowane w różnych systemach odprowadzania wody firmy Viega. Dzięki specjalnej konstrukcji syfonu
i szybkości przepływu wody, zanieczyszczenia nigdy nie gromadzą się w korpusie, więc
nie ma potrzeby oczyszczania go. Odpływ liniowy Advantix Vario ma najniższą na rynku wysokość zabudowy, zapewniając jednocześnie dużą przepustowość 24 l/min przy
wysokości zamknięcia wodnego zaledwie 10
mm. Dzięki takim parametrom produkt ten
zdaje egzamin nawet w kabinach prysznicowych typu wellness, o dużym przepływie
wody.
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Do odpływu Advantix Vario dołączony
jest zestaw do cięcia. Po skróceniu
samouszczelniające zaślepki należy
przykręcić do otwartych zakończeń odpływu

