03/2015

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 27

dalej

Odpływ ścienny
Advantix Vario
Głębokość montażowa zaledwie 2,5 cm

Wersja do remontowanych łazienek – wysokość 70 mm

nego i montuje się go na głębokość 25 mm. Odwodnienie można więc zainstalować zarówno w ściance
na stelażu, jaki zwyczajnej ścianie murowanej. Często wystarcza nawet warstwa tynku o odpowiedniej
grubości lub płyta styropianowa XPS. Dzięki temu
nie musimy kuć ścian i naruszać ich konstrukcji. Innowacyjny sposób mocowania w ścianie umożliwia
łatwy montaż metodą zatrzaskową, spełniając zarazem wymagania polskich i europejskich norm dotyczących ochrony przed hałasem.

Niezwykle wąski, nagrodzony
licznymi nagrodami w dziedzinie
designu, z możliwością przycięcia
na dowolną długość – to właśnie
te cechy zapewniły odpływowi
Advantix Vario niekwestionowany
sukces rynkowy. Nowa wersja tego
odwodnienia pozwala wykorzystać
wszystkie wymienione zalety również
w przypadku montażu na ścianie.

Poprzez odpływ ścienny Advantix
Vario woda spływa na całej szerokości
prysznica. Dzięki głębokości montażu
wynoszącej zaledwie 25 mm, można go
zamontować nawet w ścianie murowanej.
Dlatego stanowi idealne rozwiązanie
również do małych łazienek. Udane
połączenie minimalistycznego designu
i maksymalnej funkcjonalności zdobyło
już uznanie jury tegorocznej edycji
konkursu „Design Plus powered by ISH”.
Wąski ruszt pozwala na dodatkowe optyczne zwężenie
szczeliny odpływowej

Płytki ułożone do samej ściany i odpływ, któ-

ry elegancko się w niej chowa: po zamontowaniu tej
wersji Advantix Vario wraz z syfonem widoczna jest
tylko szczelina odpływowa o wysokości zaledwie
20 mm. Zastosowanie rusztu sprawia, że wydaje się
ona jeszcze węższa. Ruszt jest dostępny w czterech
różnych wersjach: stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna błyszcząca, czarny oraz biały, dzięki czemu
idealnie komponuje się z każdą aranżacją łazienkową.
Głębokość montażu zaledwie 25 mm
Korpus odpływu ściennego Advantix Vario wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucz-

Do przycięcia na dowolną długość
Standardowa długość odpływu ściennego Advantix
Vario wynosi 1200 mm. Tak jak w przypadku tradycyjnej wersji podłogowej, w razie potrzeby można
go dowolnie skrócić z dokładnością co do milimetra, nawet do wymiaru 300 mm. W komplecie dostarczane jest narzędzie do przycinania oraz zestaw
instalatorski, zawierający niezbędne materiały montażowe i uszczelniające. Aby nie dopuścić do zabrudzenia elementów na etapie montażu, powierzchnie kołnierza są zabezpieczone taśmą, a szczelina
odpływowa – styropianową wkładką.
Do łazienek nowych i remontowanych
Odpływ dostępny jest w dwóch wersjach przystosowanych do różnych sytuacji montażowych. Model do
łazienek remontowanych ma wysokość zabudowy
jedynie 70 mm, a model standardowy do posadzek
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Odpływ ścienny można dociąć na dowolny wymiar
o wyższej konstrukcji – 90 mm. Wysokość tę można
elastycznie zwiększyć do 165 mm. Ponieważ woda
spływa na całej długości odpływu, wystarczy spadek
1-2%, by zapewnić efektywne odprowadzanie. Wydajność odpływu wynosi od 0,6 do 0,9 l/s, zgodnie
z normą PN-EN 1253. Króciec przyłączeniowy DN40
lub DN50 można obrócić o 360º.
Proste czyszczenie
Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody syfon odpływu ściennego Advantix Vario czyści się samoczynnie. Żeby łatwo wyczyścić zamontowany
w ścianie korpus odpływu wystarczy przetrzeć go
ściereczką lub dołączoną szczotką, co gwarantuje
zachowanie wysokiego poziomu higieny.
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