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Podłoga jako powierzchnia brodzika to nie tyl-
ko wygodne rozwiązanie, ale także atrakcyjne i mod-
ne, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywat-
nym. Podczas projektowania tego rodzaju odpły- 
wów, na poziomie posadzki, należy pamiętać  
o dwóch czynnikach gwarantujących powodzenie 
takiego systemu. Po pierwsze, należy mieć na uwa-
dze zachowanie odpowiedniego spadku rury od-
pływowej i podłogi poprzez ułożenie płytek  
w kierunku do kratki czy rusztu. Najlepiej jeśli na-
chylenie będzie wynosiło ok. 1-2%. Druga kwestia 
to zapewnienie odpowiedniej wydajności odwod-
nienia i prawidłowe uszczelnienie odpływu.
Bezbrodzikowy prysznic z odpływem w ścianie to 
najbardziej innowacyjne rozwiązanie w tym obsza-
rze. Jednocześnie proste i bardzo funkcjonalne. Jest 
to nic innego jak syfon natryskowy odprowadzają-
cy wodę umieszczony w ścianie. Zapewnia nie tylko 
nowoczesny wygląd łazience, ale jest bardzo prosty 

i łatwy w montażu. Ułatwia projektowanie łazienki  
i oszczędza przestrzeń oraz pozwala na zachowa-
nie jednolitej podłogi w łazience, co sprawdza się 
zwłaszcza przy wielkich płytkach glazury czy fanta-
zyjnych wzorach na podłodze.

Wpusty ścienne Aqua Ambient 

Ścienne wpusty mają dwie możliwości zabudowy: 
poprzez zastosowanie rusztu z polerowanej stali 
nierdzewnej lub zastosowanie rusztu pod wklejenie 

Przemyślana i innowacyjna technologia, wyrazisty design i możliwość 
dopasowania do własnych potrzeb to cechy produktu, który dyktuje nowe 
trendy na rynku. Zgodnie z tymi założeniami stworzona została linia odpływów 
łazienkowych Aqua Ambient.

Odpływy łazienkowe 
Aqua Ambient

Podłoga jako powierzchnia brodzika

Rozwiązania w postaci liniowych, 
ściennych czy punktowych odpły-
wów prysznicowych pozwalają na zu-
pełnie nową aranżację łazienek,  
a także na komfortowe korzystanie 
z pryszniców. Dodatkowym atutem 
takiego rozwiązania, oprócz estety-
ki, jest utrzymanie wysokiej higieny 
pomieszczenia oraz łatwe czyszcze-
nie natrysków. Odpływy łazienkowe 
Aqua Ambient idealnie sprawdzą się 
w przypadku osób niepełnospraw-
nych i starszych oraz dzieci. Stosu-
jąc tego typu rozwiązania, nie ma 
konieczności wykonywania dodat-
kowych konstrukcji typu cokoliki czy 
progi, wystarczy niewielki spadek  
i odpowiednio dobrany odpływ.

Wpust ścienny z maskownicą pod płytkę

Wpust ścienny z maskownicą polerowaną

Wpusty liniowe

http://www.instalreporter.pl
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nosi 116 mm dla wpustów punktowych CLASSIC oraz 
63 mm dla wersji SUPER. Niski korpus wpustów Aqua 
Ambient Super – sprawia, że wpusty te są doskona-
łym rozwiązaniem dla pomieszczeń z ograniczoną wy-
sokością posadzki (np. łazienki na poddaszu). W wer-
sji Aqua Ambient CLASSIC dostępne są 4 typy 
podejścia: boczny, boczny z kołnierzem oraz prosty  
i prosty z kołnierzem. Przepustowość tej wersji wpu-
stów to 48 l/min. Natomiast wpusty w wersji SUPER 
dostępne są w 2 typach podejścia: przelotowe i bocz-
ne. Dedykowane są do rur o średnicy Ø 40 lub Ø 50  
i ich przepływ wynosi odpowiednio 12 i 24 l/m.

płytki. W obu przypadkach ruszty pełnią wyłącznie 
funkcję maskownicy oraz rewizji syfonu odprowadza-
jącego wodę. Łazienkowe wpusty ścienne mają zinte-
growany kołnierz uszczelniający. Rynny odpływowe 
zostały wyposażone w złącze uziemiające. Przemy-
ślana konstrukcja zapewnia możliwość regulacji wy-
sokości i głębokości zabudowy oraz umożliwia wy-
poziomowanie dzięki 4 niezależnym nóżkom. Wpust 
ścienny wykonany jest z najwyższej jakości materia-
łów odpornych na korozję, a pełny dostęp do syfo-
nu ułatwia czyszczenie i konserwację. Przepływ od-
pływów ściennych to 48 l/min.

Wpusty liniowe Aqua Ambient 

Dostępne są z eleganckimi wzorami rusztów: ARCO, 
SPOT, CUBE, ORIENT lub PLAIN wykonanymi z naj-
wyżej jakości stali nierdzewnej polerowanej na wy-
soki połysk. Wersja STONE – to panel specjalnie 
przystosowany do wypełnień kaflem lub kamieniem 
naturalnym zapewniający funkcjonalny, a zarazem 
subtelny element aranżacji pomieszczenia. Mini-
malna wysokość zabudowy wynosi 81 mm. Wpu-
sty zawierają stylizowany ruszt ze stali nierdzewnej 
o szerokości 83 mm. Dostępne długości paneli to 
600/700/800/900/1000 mm. Przepustowość takie-
go rozwiązania wynosi 48 l/min. 

Odwodnienia punktowe Aqua Ambient 

Bazują na stylizowanym ruszcie ze stali nierdzewnej 
120x120x15 mm. Minimalna wysokość zabudowy wy-
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Więcej o odwodnieniach
liniowych

Więcej o odwodnieniach
punktowych

Ciekawe aranżacje 
z użyciem wpustów 
łazienkowych

Wpust liniowy w wersji pod płytkę

Wpust punktowy z kratką ORIENT

Więcej o odwodnieniach
ściennych

Wpusty punktowe
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