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Stelaże podtynkowe i odwodnienia liniowe cie-
szą się masowym zainteresowaniem. Klienci spoty-
kają się z tego typu rozwiązaniami, nabierają do nich 
zaufania i chcą mieć je także we własnych czterech 
kątach. Przy wyborze zestawu podtynkowego szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na jakość, długość gwa-
rancji oraz ogólnopolski serwis. Trwałość i roz- 
sądna cena również mają spore znaczenie dla użyt-
kowników. Podtynkowe zestawy Delfin to urządze-
nia wysokiej jakości, dostarczane z kompletnymi 
mechanizmami i mocowaniami pozwalającymi na 
łatwy montaż.

Stelaże podtynkowe Delfin –
tradycja i nowoczesność

W ofercie marki Delfin dostępne są dwa modele 
stelaży podtynkowych: Delfin A101 i Delfin Star. Oba 
charakteryzują się solidną konstrukcją, są komforto-
we w użytkowaniu i ekonomiczne. Różnią się od sie-
bie mechanizmem uruchamiania spłuczki, wyglądem  
i nieznacznie wymiarami. Model Delfin Star to spraw-

Podtynkowe zestawy instalacyjne cieszą się coraz większym zaufaniem  
i zainteresowaniem. Ukrycie instalacji w ścianie sprawia, że łazienka staje się 
bardziej przestronna, funkcjonalna i nabiera nowoczesnego charakteru.  
Marka Delfin już od niemal dekady rozwija swoje portfolio właśnie o tę grupę 
produktową. Obecnie wprowadza na rynek unowocześnione modele, które są 
jeszcze wygodniejsze w montażu, bardziej komfortowe w codziennym użytkowaniu  
i zachwycają nowoczesnym designem.

Stelaże podtynkowe i odwodnienia liniowe Delfin
Innowacje poparte doświadczeniem

Ramka montażowa i rękaw
• W ramce rękawa zmieniono jego 
mocowanie do zbiornika.
• Montaż poprzez zatrzaśnięcie  
w otworach – szybszy czas instalacji.
• Możliwość montażu w zabudowie 
ciężkiej i lekkiej z płyt g-k.

Przesuwny uchwyt kolana odpływowego
• nowa konstrukcja – łatwy montaż.

• Kolano można przesuwać w poziomie i ustawiać 
jego głębokość w 8 położeniach do 93 mm.

Udoskonalenia w zestawach Delfin A101

Nowy mechanizm sterujący
• Przeprojektowany mechanizm sterujący montowany 
pomiędzy zaworem spustowym a przyciskiem.
• Śruby stykające się z przyciskiem wyposażono  
w miękki kołnierz (mniejszy hałas podczas spłukiwania).

Innowacje ramki przycisku
• Modernizacja przycisku i jego systemu 

mocowania do zbiornika.
• elementy tłumiące.

Przyciski sterujące Delfin rozmiar 165x247 
mm dostępne są w kolorach: biały, chrom 
połysk, chrom mat
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Model Elementy

kompletny 
odpływ 
liniowy

zestaw składający się  
z gotowego zestawu  
z metalowym rusztem, 
długość: 650, 750,  
850 mm

modułowy 
odpływ 
liniowy

korpus, długość: 750, 850, 
950 mm

zestaw montażowy, 
syfony odpływowe 
występują  
w wysokościach: 54 
(40 l/min), 81 (50 l/min), 
105 (58 l/min) 

ruszty: perforowany, 
pełny, do wypełnienia 
płytką

dzona i klasyczna propozycja dla tych instalatorów, 
którzy cenią sobie znane i sprawdzone rozwiązania. 
Unowocześniony model Delfin A101 zdobędzie sym-
patię instalatorów jeszcze łatwiejszym montażem,  
a u klientów końcowych większą dyskrecją użytkowa-
nia. W ofercie marki dostępne są także stelaże pod-
tynkowe do umywalek, pisuarów i bidetów, a także 
cztery wzory przycisków. 

nowy Delfin A101

Zmiany w zestawach podtynkowych do WC Delfin 
A101 dotyczą przede wszystkim: ramy montażowej, 
rękawa, uchwytu kolana odpływowego, mechani-
zmu sterującego, ramki przycisku oraz kolorystyki 
ramy. W ramce rękawa zostało zmienione jego mo-
cowanie do zbiornika. Montaż odbywa się poprzez 
zatrzaśnięcie w otworach, co znacznie przyspiesza 
czas instalacji. Ramki dostępne w zestawie umożli-
wią montaż systemu Delfin A101 w zabudowie cięż-
kiej i lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych. nowa 
konstrukcja uchwytu kolana odpływowego ułatwia 
jego montaż. Kolano można przesuwać w pozio-
mie i ustawiać jego głębokość w stosunku do ramy  
w ośmiu położeniach, do 93 mm. Ułatwia to podłą-
czenie różnych rodzajów misek ustępowych. nowa 
seria modułów wyposażona jest w przeprojektowa-
ny mechanizm sterujący montowany pomiędzy za-
worem spustowym a przyciskiem. 
Dzięki pomysłowemu systemowi mechanizm jest 
pewnie zamocowany w zbiorniku. W celu zminimali-
zowania słyszalnego hałasu przycisku podczas spłu-
kiwania, śruby stykające się z przyciskiem wyposa-
żono w miękki kołnierz, który absorbuje wstrząsy 
generowane przez naciśnięcie przycisku. 
Także przycisk i jego system mocowania do zbior-
nika przeszły znaczącą modernizację, dzięki której 
instalacja jest szybsza i nie wymaga użycia narzę-
dzi. Dzięki poszczególnym elementom tłumiącym, 
przycisk pracuje cicho i jest lepiej zamocowany do 
ścianki.

Odwodnienia liniowe – większa 
wygoda i elegancja

Obecnie wchodzące na rynek rozwiązania marki  
Delfin dzielą się na dwie kategorie: kompletne od-
pływy liniowe oraz modułowe odwodnienia liniowe. 
Kompletny odpływ liniowy to produkt komplekso-
wy, ekonomiczny. Składa się z gotowego zestawu  
z metalowym rusztem. Jest to świetna propozycja 
dla tych, którzy cenią sobie proste i wysokiej jakości 
rozwiązania. Modułowe odwodnienia liniowe są stwo-
rzone dla tych, którzy potrzebują spersonalizowanej 
oferty, w pełni dopasowanej do oczekiwań i gustu. 
Składają się z korpusu odwodnienia liniowego, ze-
stawu montażowego wraz z syfonem oraz rusztu.  
Do wyboru są: stylowy ruszt perforowany, klasycz-
ny ruszt pełny lub ruszt to wypełnienia płytką, dzię-
ki czemu instalacja będzie ściśle komponowała się 
z wykończeniem łazienki.
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