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KESSEL  
– niezwykłe 
rozwiązania  
do łazienek 

  Anna Stochaj

Nowy wymiar kreowania łazienki stanowią prysznice bez brodzików, 
które poza walorami estetycznymi spełniają wymogi funkcjonalne 
w zakresie przepustowości oraz możliwości konserwacji odpływów. 
Wybór właściwego urządzenia odwadniającego podłogę w łazience 
nie zawsze jest łatwy. Firma KESSEL tworzy produkty indywidualnie 
dopasowywane do potrzeb użytkowników. Jedyne ograniczenia, 
jakie stoją przed potencjalnym klientem, to grubość portfela, własne 
potrzeby, gusta, oczekiwania i… możliwości zabudowy.  

  Odpływy liniowe

Chcąc zamontować w łazience odpływ li-
niowy można natrafić na ograniczenie w po-
staci niskiej podłogi. Wyboru należy wówczas 
dokonać spośród najniższych dostępnych na 
rynku odpływów. Takim rozwiązaniem jest  
Linearis Compact o minimalnej wysokości za-
budowy 80 mm (wysokość zabudowy do koł-
nierza wynosi tylko 65 mm). Korpus połączony 
jest trwale z nasadką, a jednocześnie zapew-
niony jest swobodny dostęp do rewizji. Wyj-
mowana pokrywa oraz syfon ułatwiają czysz-

czenie i konserwację odpływu. Mimo niskiej 
konstrukcji odpływ ten radzi sobie z przepły-
wem wynoszącym 36 l/min. Maksymalna gru-
bość płytek wynosić może 10 mm. Odpływ 
może zostać zabudowany przy ścianie lub od 
strony pomieszczenia. Przy zabudowie od stro-
ny pomieszczenia nóżki montażowe mogą zo-
stać skrócone po lewej lub prawej stronie. 
Większe możliwości zabudowy daje Linearis 
Comfort. Odpływ ten składa się z korpusu  
i nasady i w przeciwieństwie do Compact 
ma regulowaną na wysokość ramę i nasadę. 
Dzięki temu odpływ dopasowuje się do róż-

nych wysokości podłogi oraz płytek od 8 do 
22 mm. Nadaje się tym samym do stosowania 
w przypadku kamienia naturalnego do gru-
bości 20 mm. Zabudowa przebiega podob-
nie jak przy odpływie Linearis Compact,  
z tym że nóżki montażowe podczas zabudo-
wy przy ścianie można dowolnie odchylać 
bez konieczności przycinania. Odpływy Line-
aris Compact oraz Linearis Comfort wypo-
sażono w pokrywę ze stali nierdzewnej, którą 
po odwróceniu można przykryć płytkami. 
Linearis Comfort dostępny jest również ze 
świecącą jednolitym światłem pokrywą  

Odpływ prysznicowy Linearis Compact

Odpływ prysznicowy Linearis Comfort można 
stosować w przypadku kamienia naturalnego

Odpływ Scada podświetlany, z pokrywą do 
przyklejenia płytek
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Light, zasilaną niskonapięciowymi diodami LED 
oraz z ekskluzywną pokrywą Crystal z 3 komo-
rami wypełnionymi kryształkami Swarovskiego.  

Odpływy ścienne 

Rozwiązaniem dającym nowe możliwości 
kształtowania przestrzeni w łazience jest od-
pływ ścienny Scada. Odpływ ten po raz 
pierwszy został zaprezentowany podczas te-
gorocznych targów ISH we Frankfurcie  
a w sprzedaży dostępny będzie od kwietnia 
br. KESSEL jako pierwszy producent oferuje 
wariant podświetlany (LED) w czterech kolo-
rach: niebieskim, czerwonym, zielonym oraz 
RGB. Do wyboru są 3 pokrywy: prosta ze sta-
li nierdzewnej, ze wzorem Wave oraz z po-

wierzchnią do przyklejenia płytek. Pokrywa 
Wave sprawia, ze powierzchnie zakrzywione 
wydają się optycznie większe, natomiast po-
krywa do przyklejenia płytek czyni odpływ 
praktycznie niewidocznym. W zależności od 
wymagań użytkownika pokrywy są dostęp-
ne z podświetleniem LED, jak i bez podświe-
tlenia. Odpływ ścienny Scada może zostać 
zabudowany na trzy sposoby: w płycie gip-
sowej, w ścianie murowanej oraz za pomocą 
gotowego modułu podłogowego. Całkowita 
wysokość odpływu wynosi zaledwie 80 cm,  
a przepustowość oscyluje w granicach 0,5 l/s. 

Ochrona łazienek przed nieprzyjem-
nymi zapachami 

Odpływy łazienkowe mogą zostać dodat-
kowo wyposażone w suchy syfon Multistop 
chroniący przed nieprzyjemnymi zapacha-
mi powstałymi na skutek wysychania wpu-
stów. Problem ten dotyczy najczęściej łazie-
nek rzadko używanych np. przeznaczonych 
dla gości oraz łazienek z ogrzewaniem pod-
łogowym. Suchy syfon można zamontować 
w już zabudowanych odpływach – wystarczy 
wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego miej-
sce włożyć syfon Multistop. Zasada działa-
nia jest bardzo prosta: syfon ma klapkę, która 
otwiera się samoczynnie podczas przepły-
wu ścieków i pozwala na ich swobodny od-
pływ. Następnie klapa powraca do pozycji 
podstawowej (zamkniętej) i zapobiega w ten 
sposób przedostawania się nieprzyjemnych 
zapachów z kanalizacji.  
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Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

Suchy syfon Multistop – osprzęt do odpływów 
Linearis Compact/Comfort

Odpływ ścienny Scada - min. odległość od 
ściany - 115 mm
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