
4110/19 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Linearis Compact – ponadczasowa elegancja
Odpływ liniowy Linearis Compact to estetyczna al-
ternatywa dla klasycznych wpustów podłogowych. 
Cechą szczególną tego odpływu jest niezawodna, 
a jednocześnie kompaktowa konstrukcja umoż-
liwiająca zabudowę w płytkich posadzkach (mi-
nimalna całkowita wysokość zabudowy 80 mm). 
Dwustronną pokrywę ze stali nierdzewnej można 
wypełnić płytkami ceramicznymi zastosowanymi 
na posadzce pomieszczenia, dzięki czemu, rozwią-
zanie stanie się niemal niewidoczne, umożliwiając 
zachowanie spójnej aranżacji pomieszczenia. wyj-
mowane, łatwo dostępne sitko pozwala szybko  
i bez kłopotu usunąć nagromadzone włosy i za-
nieczyszczenia. Jak w przypadku montażu każ-
dego urządzenia odwadniającego istotne jest wy-
konanie właściwego spadku posadzki w kierunku 
odpływu, który powinien wynosić minimum 2%. 

Scada – instalacja w ścianie 
Ciekawym rozwiązaniem, wpisującym się w trend 
łazienek bez barier i dającym spore możliwości 
kształtowania przestrzeni w łazience jest od-
pływ ścienny Scada. Odpływ ten instaluje się  
w ścianie, dzięki czemu nie trzeba kuć w podło-
dze i naruszać spójności posadzki. Taki montaż 
znosi również ograniczenia dla stosowania ogrze-
wania podłogowego w łazience. 
Produkt ten idealnie sprawdzi się w niedużych 
łazienkach, w których należy szukać sposobów 
na optyczne powiększenie przestrzeni. Odpływ 
ścienny Scada można elastycznie dopasować 
do każdego typu zabudowy. Minimalna cał-
kowita wysokość zabudowy odpływu wyno-
si zaledwie 80 mm, a więc nadaje się świetnie 

nie tylko do wykończenia nowych przestrzeni 
prysznicowych, ale i do zastosowania podczas 
remontów lub renowacji pomieszczeń. Instala-
cja możliwa jest w ścianie murowanej, w pły-
cie gipsowej oraz za pomocą gotowego mo-
dułu podłogowego z fabrycznie wykonanym 
spadkiem. Płynna regulacja wysokości za po-
mocą nóżek montażowych zapewnia komfor-
towy montaż i perfekcyjne zlicowanie odpływu 
z warstwą wykończeniową ściany i posadzki. 
wyjmowany syfon umożliwia bezproblemowe 
utrzymanie wpustu w czystości. Odpływ ścien-
ny KESSEL Scada stanowi zatem efektowny, uni-
wersalny i funkcjonalny produkt do wyposa-
żenia każdej łazienki, bez względu na zastane  
warunki budowlane. 

w nowoczesnej łazience stosuje się 
nowoczesne rozwiązania – jednym 
z nich jest wygodna, funkcjonalna 
i modna kabina prysznicowa bez 
brodzika. Takie rozwiązania cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
użytkowników, zwłaszcza, że kąpiel 
w formie natrysku jest szybsza, 
zdrowsza, bardziej ekonomiczna  
i ekologiczna. 
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z ogrzewaniem podłogowym. Suchy syfon może 
być montowany w już zabudowanych odpływach 
– wystarczy wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego 
miejsce włożyć syfon Multistop. Zasada działania 
jest prosta: syfon ma klapkę, która otwiera się sa-

moczynnie podczas przepływu ścieków i pozwala 
na ich swobodny odpływ. Następnie klapa powra-
ca do pozycji podstawowej (zamkniętej) i zapobie-
ga w ten sposób przedostawaniu się nieprzyjem-
nych zapachów z kanalizacji.

Prawidłowo zamontowana pokrywa powinna 
być umieszczona około 2 mm poniżej poziomu 
podłogi. Można ją także zlicować z powierzchnią 
posadzki, jeśli brodzik zostanie z każdej strony 
ograniczony kabiną natryskową. 

Ultraflat – trafione w punkt
Jeśli chcemy lub z przyczyn budowlanych mu-
simy zainstalować w łazience wpust punktowy,  
a grubość stropu jest na tyle niewielka, że nie po-
zwala na zamontowanie przeciętnego odpływu 
podłogowego, z pomocą przychodzi nowy wpust 
łazienkowy Ultraflat 54. Liczba w nazwie oznacza 
wysokość korpusu bez nasadki. Nowe wpusty 
podłogowe stworzone zostały do użytku w nowo 
budowanych obiektach oraz do stosowania przy 
remontach. Dzięki kompaktowej konstrukcji na-
dają się szczególnie do natrysków bezprogowych.  

Mają boczny odpływ, wyjmowany syfon montowa-
ny w nasadce oraz, w zależności od modelu, do-
łączoną do kompletu lub już fabrycznie zamonto-
waną matę. w ten sposób możliwe jest wykonanie 
uszczelnień alternatywnych przy spełnieniu naj-
wyższych wymagań klasy wodoszczelności w3 
według DIN 18534-1, dzięki czemu wpust Ultraflat 
jest odpowiedni również do zabudowy w obiek-
tach przemysłowych.

Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami 
w łazienkach z ogrzewaniem podłogowym 
Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel mogą być 
opcjonalnie wyposażone w suchy syfon Multistop  
chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, któ-
re powstają wskutek wysychania odpływów. Pro-
blem ten dotyczy najczęściej rzadko używanych ła-
zienek, np. przeznaczonych dla gości oraz łazienek 
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Jak prawidłowo zamontować odpływ ścienny?

Odpływ ścienny można zamontować w płycie gipsowej, w ścianie murowanej lub za pomo-
cą gotowego modułu podłogowego. Jeśli nie chcemy podnosić poziomu posadzki, do zamon-
towania odpływu wystarczy wykucie odpowiedniej wielkości otworu w posadzce, umożliwia-
jącego podłączenie podejścia kanalizacyjnego (i elektrycznego w przypadku zastosowania 
podświetlenia LED) oraz korpusu z syfonem. w zależności od sposobu montażu korpus wpu-
stu wkuwa się w ścianę lub obudowuje go stelażem z płyt gipsowo-kartonowych. w precyzyj-
nym ustawieniu korpusu wpustu pomogą dołączane do kompletu nóżki montażowe regulo-
wane na wysokość maks. 55 mm. Jeżeli podejście kanalizacyjne montowane jest w posadzce, 
należy wykuć pod nie odpowiednią bruzdę. Należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować 
się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym. Przestrzenie wokół odpływu i bruz-
dy należy wypełnić wylewką betonową i wyrównać ją ze spadkiem 2,5% w kierunku odpły-
wu. Po zamontowaniu odpływu powierzchnię posadzki oraz ścian kabiny prysznicowej nale-
ży zagruntować i zabezpieczyć płynną hydroizolacją. Narożniki, kołnierz uszczelniający korpusu  
i otwory pod armaturę zabezpiecza się ta-
śmą hydroizolacyjną, wklejając ją pomię-
dzy 2 warstwy płynnej hydroizolacji. Bezpo-
średnio na posadzce i ścianie zaizolowanej 
preparatem uszczelniającym można ukła-
dać płytki. Najwygodniej jest rozpocząć 
od strony odpływu, co ułatwi uzyskanie 
właściwych spadków w pomieszczeniu. 
Na całej posadzce łazienki i na ścianach  
w obrębie natrysku warto użyć spoin wodo-
odpornych, które zapewniają 100% szczel-
ność, nie wykruszają się i nie wymywają.
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