
25s t r.0 3 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

  Wyrazisty design

Jako pierwszy producent KESSEL oferuje wariant 
podświetlany LED w czterech opcjach kolorystycz-
nych: niebieskim, czerwonym, zielonym oraz RGB. 
Dodatkowo istnieje możliwość fabrycznego zapro-
gramowania określonego koloru na indywidualne 
życzenie klienta. 
Do wyboru są trzy pokrywy: prosta ze stali nierdzew-
nej, ze wzorem Wave oraz z powierzchnią do przykle-
jenia płytek. Pokrywa Wave sprawia, ze powierzchnie 
zakrzywione wydają się optycznie większe, nato-
miast pokrywa do przyklejenia płytek czyni odpływ 
praktycznie niewidocznym. W zależności od wyma-
gań użytkownika pokrywy są dostępne z podświe-
tleniem LED, jak i bez podświetlenia.  

Przemyślana technika

Najwyższa jakość materiału, nóżki montażowe uła-
twiające zabudowę, niewielka wysokość zabudowy 
wynosząca 80 mm do krawędzi płytki gwarantują 
pewną zabudowę, zarówno w nowych budynkach, 
jak i podczas renowacji istniejących instalacji. Przepu-
stowość odpływu wynosi 30 l/min z progiem 20 mm. 

Elastyczna zabudowa 

Trzy możliwości zabudowy (w płycie gipsowej, w ścia-
nie murowanej oraz przy pomocy gotowego modu-
łu podłogowego oraz trzy możliwości podłączenia 
odpływu (z przodu, z boku po lewej lub po prawej 
stronie) sprawiają, że odpływ ścienny Scada można 

łatwo, szybko i niezawodnie zabudować w każdych 
warunkach budowlanych. Montaż w ścianie nie na-
rusza wzoru płytek na posadzce, co stanowi jego do-
datkową zaletę. 

Zalety produktu 

•	Niewielka	wysokość	zabudowy	od	80	mm	–	ideal-
ne do nowych budynków oraz do renowacji istnie-
jących instalacji.
•	Perfekcyjne	wyrównanie	dzięki	płynnie	regulowanym	
nóżkom montażowym (wysokość regulacji 55 mm).
•	Wyjmowany	syfon	zapewniający	łatwe	czyszczenie	
i wzorową higienę.
•	Fabrycznie	zmontowane	podłączenie	rury	ochron-
nej na kable w przypadku odpływów z podświetle-
niem LED.
•	Sitko	na	zanieczyszczenia	(opcjonalnie)	zabezpie-
czające odpływ przed przytkaniem.   Przemyślana technika, wyrazisty design 

oraz elastyczna zabudowa to warunki, 
które powinien spełniać każdy produkt 
mający wyznaczać nowe trendy  
w kształtowaniu przestrzeni.  
Wszystkie te cechy odnajdziemy 
w nowym łazienkowym odpływie 
ściennym Scada.  

Odpływ ścienny Scada
Innowacyjne odwadnianie powierzchni w łazience
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