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Anna Nowak

Nowocześnie, przestronnie, komfortowo

Stelaże podtynkowe
i odpływy liniowe Delfin
Podtynkowe zestawy instalacyjne to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w łazienkach.
Wykorzystanie stelaży podtynkowych pozwala ukryć instalację wodno-kanalizacyjną, dzięki czemu łazienka
zyskuje na przestronności i nowoczesności. Wybierając zestaw podtynkowy, szczególną uwagę należy
zwrócić na jakość, długość gwarancji oraz ogólnopolski serwis. Ważne jest, aby wybrać model o solidnej
i niezawodnej konstrukcji. Trwałość i rozsądna cena mają również spore znaczenie dla użytkowników.
Delfin A101

Delfin Star

Nowoczesny prysznic – bez brodzika
Odwodnienia liniowe Delfin to idealne, nowoczesne rozwiązanie do każdej łazienki,
zapewniające więcej przestrzeni i wygody
pod prysznicem. Montowane w podłodze
pozwalają pozbyć się brodzika z łazienki –
natrysk bierzemy, stojąc na podłodze,
a odpływ liniowy odpowiada za szybkie
i sprawne odprowadzenie wody.

Odpływy liniowe Delfin w kilku
zdaniach:
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- kompletne zestawy do montażu,
- wymiary: 700, 800, 900 mm – możliwe dopasowanie odwodnienia do każdej łazienki,

- syfon z możliwością regulacji wysokości; niska całkowita wysokość z odwodnieniem –
78 mm,
- wykończenie szczotkowane lub polerowane.
Odwodnienia w wersji DELFIN LUX mają wyposażenie ponadstandardowe, z dodatkową opcję regulacji wysokości: regulowane
nóżki poziomujące, kołnierz uszczelniający
i ozdobną ramkę otaczającą odwodnienie.

Podtynkowe zestawy DELFIN to urządzenia wysokiej jakości, dostarczane z kompletnymi mechanizmami i mocowaniami pozwalającymi na łatwy montaż. W ofercie marki
Delfin dostępne są dwa modele stelaży podtynkowych: Delfin i Delfin Star. Oba charakteryzują się solidną konstrukcją, są komfortowe
w użytkowaniu i ekonomiczne. Różnią się od
siebie mechanizmem uruchamiania spłuczki
oraz wyglądem i nieznacznie wymiarami.

Nazwa
Zastosowanie
Zabudowa
Waga
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Obciążenie
maksymalne
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Stelaż podtynkowy Delfin A101
Stelaż podtynkowy Delfin Star
zestaw podtynkowy do WC do zabudowy lekkiej – do mocowania
wiszących misek ustępowych i zabudowanego montażu osprzętu
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych
sucha lub mokra
12,7 kg
12,5 kg
508 mm
510 mm
1176-1376 mm
1105-1265 mm
160-200 mm
150-230 mm
400 kg

ramy montażowe do suchej
ramy montażowe przymocowane
zabudowy w konstrukcjach
są łącznikami kotwiącymi do ściany
lekkich ścian szkieletowych z płyt
murowanej i do podłoża posadzki,
g-k lub do zabudowy mokrej w
a następnie zabudowane płytą
konstrukcjach ścian murowanych;
g-k; mogą być również stosowane
ramy montażowe mocowane do
wewnątrz ścian działowych
podłoża odpornego na docisk
wykonanych z płyt gipsowopowierzchniowy, za pomocą
kartonowych, mocowane są
łączników dostosowanych do
w niej do zaprojektowanej
rodzaju podłoża, dopuszczonych
konstrukcji nośnej ściany działowej
Montaż
do obrotu; wytrzymałość na
zdolnej do przeniesienia obciążenia
ściskanie podłoża powinna
od ramy oraz do podłoża posadzki
odpowiadać co najmniej klasie
betonu C12l15 wg normy PN-EN
betonu C12/15 wg normy PN-EN
206-1:2003; do zabudowy ram
206-1:2003+A1:2005+A2:2006; ramy
montażowych należy stosować
montażowe, po ich zamocowaniu,
płyty g-k wodoodporne gr. co
należy zabudować płytą g-k gr. co
najmniej 18 mm lub podwójne
najmniej 18 mm lub 2x12 mm (wg
o grubości co najmniej 2x12 mm
PN-EN 520+A1:2010);głębokość
(wg PN-EN 520+A1:2010); głębokość
zabudowy ramy montażowej
zabudowy ramy montażowej
powinna wynosić 160-200 mm
powinna wynosić 150-230 mm
Średnica odpływu
110 mm
Regulacja wysokości
1176-1376 mm
1105-1265 mm
Regulacja głębokości
160-200 mm
150-230 mm
Izolacja
płyta dźwiękochłonna – wyposażenie dodatkowe
podwójne spłukiwanie: duże/małe, szybki, łatwy montaż: wszystkie
Cechy szczególne
niezbędne elementy w zestawie, jednolity zbiornik wykonany metodą
rozdmuchu gwarantuje 100% szczelności
Rodzaj mechanizmu
popychaczowy
cięgło
uruchamiającego
Miejsce usytuowania
z tyłu, możliwość usytuowania
prawa strona, z opcją przełożenia
przyłącza wody
również od góry zbiornika
– przyłącze uniwersalne
Cena netto
412 zł netto
350 zł netto
producenta

Stelaże podtynkowe Delfin w skrócie
Solidna konstrukcja. Konstrukcja zestawów
podtynkowych Delfin oparta jest na ramie

wykonanej z pełnego profilu stalowego. Na
profilu tym umieszczone są otwory pozwalające na montaż miski o rozstawie śrub mocujących 180 lub 230 mm. Na ramie zawieszo-
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ny jest zbiornik wykonany
metodą rozdmuchową,
gwarantującą szczelność
i wieloletnie bezawaryjne
użytkowanie.

Komfort i ekonomia. Izolacja zbiornika zapewnia
jego ciche napełnianie.
W spłuczce zamontowany jest kompletny mechanizm o podwójnym systemie spłukiwania (duże lub
małe spłukiwanie), pozwalający na ekonomiczne eksploatowanie spłuczki. W przypadku stelaża Delfin jest to duże
spłukiwanie w zakresie 6-9 l oraz małe spłukiwanie 3-3,5 l, w przypadku stelaża
Delfin Star odpowiednio 6-7 l i 3-3,5 l.

Łatwość montażu. Oba stelaże wyposażone

Dodatkowym atutem jest dobra cena oraz
ogólnopolski serwis, 10-letnia zaś gwarancja
na zbiornik i stelaż oraz 2-letnia gwarancja
na części ruchome zapewniają niezawodną
eksploatację obu stelaży.

są w kompletne przyłącza wodne i kanalizacyjne, mocowania muszli, kolano odpływowe
90/110 mm, elementy montażowe (kołki rozporowe, kręty). Montaż ramy stelaża odbywa
się za pomocą dwóch wsporników do ściany
i dwóch uchwytów do podłoża. Uchwyty te
zapewniają płynną regulację stelaży pozwalającą na zmianę wysokości odległości od
ściany – oba stelaże można regulować pod
kątem wysokości i głębokości zabudowy.

Estetyka. Całość stelaża ukryta jest pod zabudową lekką. Ważnym widocznym elementem jest niezawodny przycisk wykonany z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach
kolorystycznych: biały, chrom połysk, chrom
mat. Szeroka oferta przycisków pozwala na
dopasowanie spłuczki do stylistyki wnętrza i
estetyczne wykończenie łazienki.
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91-205 Łódź,
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