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Natryski bezbrodzikowe Geberit
Rozwiązania do nowoczesnej łazienki
Firma Geberit ma w ofercie nowe odpływy liniowe, podłogowe oraz ścienne, które charakteryzują się nie tylko wyszukanym designem,
ale przede wszystkim najwyższej klasy funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu i konserwacji. Jednak bazę dla wpustów
podłogowych przy natryskach bez brodzika, zarówno odpływów punktowych, jak i liniowych stanowi nowy uniwersalny syfon.

Odpływ bez brodzika, czyli jaki?

Łazienki „wczoraj” to umywalki pod szafkami, prysznice
z kabinami, nieestetyczne, trudne do czyszczenia brodziki. Natomiast „dzisiaj” to miejsce komfortu, relaksu,
a nawet forma domowego SPA. Obecnie od pryszniców wymaga się wysokiej estetyki i maksymalnej praktyczności, zarówno podczas codziennego użytku, jak
i przy instalacji oraz konserwacji. Jednym z przykładów
takich innowacyjnych rozwiązań są prysznice bezbro-

Uniwersalny syfon

Syfon występuje w dwóch wersjach, standardowo
o wysokości zasyfonowania 50 mm oraz w wersji renowacyjnej, gdzie wysokość wynosi tylko
30 mm. Niższe zasyfonowanie powstało z myślą
o wykorzystaniu przy remontach łazienek, wówczas wysokość zabudowy jest minimalna. Wysokość zasyfonowania będzie miała oczywiście
wpływ na przepustowość syfonu. Dla wysokości
zasyfonowania 30 mm maksymalna przepustowość wynosi 0,4 l/s, minimalna wysokość wylewki wynosi 65 mm. Dla wysokości zasyfonowania

50 mm maksymalna przepustowość wynosi
0,8 l/s, a minimalna wysokość wylewki – 90 mm.
Unikalną cechą odpływów z nowym syfonem
jest możliwość zamocowania syfonów do konstrukcji stropu na czas montażu, co eliminuje
problemy wynikające z ewentualnego przesunięcia w czasie trwania budowy. Standardowo syfon ukryty jest w styropianowej obudowie izolacyjnej. Wpust odpływu jest fabrycznie
połączony z kołnierzem stanowiącym izolację.
Kołnierz został wykonany z materiałów, które
umożliwiają łatwe oraz precyzyjne połączenie
wpustu z warstwą hydroizolacji.
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dzikowe z zastosowaniem odpływów liniowych, podłogowych lub ściennych, które umożliwiają stworzenie
eleganckiej i nowoczesnej łazienki bez kompromisów.
Odpływy liniowe
Odpływ liniowy Geberit CleanLine to najnowsze
rozwiązanie w projektowaniu pryszniców bezbrodzikowych. Produkt można dokładnie i łatwo dopasować do żądanej długości podczas montażu
w przestrzeni natrysku, gdyż listwę wykończeniową
możemy docinać. Zwarty kształt głównego korpusu
umożliwia montaż bezpośrednio przed ścianą lub
w dowolny sposób na podłodze. Dzięki temu odpływ
spełnia wszelkie wymagania budowlane zarówno
w nowych, jak i remontowanych łazienkach. Rynny
zbiorcze – zestawy wykończeniowe odpływu liniowego – dostępne są w dwóch seriach wzorniczych:
CleanLine20 oraz CleanLine60. Wnętrze zestawu zawsze jest wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, natomiast obudowa listwy występuje w wersji
metalu jasnego polerowanego oraz ciemnego ma-

towego. Wykończenie możemy dopasować do stylu i kolorystyki pomieszczenia.
Odpływ podłogowy punktowy
Kolejną propozycją jest odpływ podłogowy w formie
kratki. W komplecie znajduje się tradycyjna kratka
wykończeniowa wykonana ze stali nierdzewnej. Istnieje również możliwość zakupienia kratki ozdobnej
w formie koła lub kwadratu. Wymiary elementu wykończeniowego to zaledwie 71 x 71 mm.
Odpływ ścienny
Przeniesienie odpływu z podłogi na ścianę zapewnia jednolity wygląd podłogi w łazience oraz eliminuje konieczność ingerencji w posadzkę. Swobodnie
można położyć na przykład ogrzewanie podłogowe.
Odpływ ścienny Geberit to eleganckie i wydajne rozwiązanie. W przypadku zastosowania elementów
montażowych do natrysków do zabudowy lekkiej
powstaje ścianka instalacyjna, w której możemy bez
problemów poprowadzić instalację kanalizacji oraz
zamontować baterię prysznicową. W ofercie dostępne są różne warianty zestawów wykończeniowych
– ozdobnych pokryw przykrywających odpływ w ścianie. Wykończenia z tworzywa występują w kolorze
białym i chromie błyszczącym, z metalu w stali nierdzewnej szczotkowanej. Istnieje również możliwość
wypełnienia wykończenia własnym materiałem na
przykład fragmentem płytki ściennej.
Komfort dla każdego
Prysznice bezbrodzikowe cechuje m.in.: elegancja, wyszukany design oraz łatwość utrzymania
w czystości. Każdy z odpływów Geberit wyposażono
w koszyczek, który łatwo wyjąć i wyczyścić. Prysznice bez tradycyjnego brodzika mają jeszcze inną zaletę – są bezpieczniejsze i bardzo dobrze sprawdzają
się w przypadku osób mających kłopoty z poruszaniem się. Takie rozwiązania dogodne będą szczególnie
w łazienkach projektowanych dla osób starszych,
niepełnosprawnych albo rodzin z dziećmi.
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Konkurs IMI International
Firma IMI International zaprasza do udziału w konkursie „Bądź Connect z całym światem”. Konkurs jest przeznaczony dla osób zgłaszających dobory urządzeń IMI
Pneumatex wraz z podaniem nazwy/adresu inwestycji
na adres mailowy dobory.pneumatex@imi-hydronic.
com w dniach od 18.01.2016 do 31.03.2016 r. oraz po-

dających odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Connect?”.
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w ramach wyboru najtrafniejszej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
Connect? Nagrodą w Konkursie jest tablet, marki Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE SM-T715. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 roku.

Program szkoleniowy dla autoryzowanych
instalatorów promienników Zehnder
Zehnder jest producentem sufitowych promienników wodnych, mających zastosowanie do ogrzewania hal, obiektów biurowych i użyteczności publicznej. Systemy promiennikowe pozwalają uzyskać
znaczące oszczędności eksploatacyjne w przypadku
obiektów wielkokubaturowych, a ich całkowita bezobsługowość w połączeniu z kilkudziesięcioletnią żywotnością, przyczyniły się do znaczącego wzrostu zainteresowania tym rozwiązaniem w Polsce.
Z tego powodu, firma Zehnder wprowadziła program szkoleniowy dla autoryzowanych instalatorów promienników
Zehnder i przeprowadziła wyjazdowe
szkolenia w swoim centrum kompetencji w Lahr. Dwudniowe szkolenie – łączące teorię z praktyką – pozwoliło zainteresowanej grupie prężnie działających
firm instalacyjnych, na zapoznanie się
z najważniejszymi aspektami eksploatacji i montażu promienników. Firmy te,
stosujące na co dzień rozwiązania Zehnder, stają się polecanymi wykonawcami
dla projektów z promiennikami Zehnder,
a ich doświadczenie ma zapewnić in-

westorom bezproblemowy proces inwestycyjny i rozruchowy instalacji. Na bazie doświadczeń, firma Zehnder zamierza zaproponować tym firmom rozszerzenie
kompetencji o systemy promiennikowe do biur, w których zgodnie z obowiązującymi trendami, oszczędzanie
energii grzewczej, ale i chłodzącej, staje się ważnym wyzwaniem, a Zehnder posiada pełną gamę produktów do
wielorakich zastosowań.

