VABO ODPŁYW ŚCIENNY - ERGO
KARTA PRODUKTU

Odpływ ścienny ERGO charakteryzuje się trwałą i wytrzymałą konstrukcją wykonaną w pełni ze stali
nierdzewnej. ERGO posiada zintegrowany syfon z korpusem ze stali nierdzewnej.
UNIWERSALNE
REGULOWANE
MOCOWANIE

MASKOWNICA
TYP PLENUM

ODPŁYW DN50

REGULACJA

CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANIE :
PRODUKTU :

BUDOWA :

PRODUCENT:

Odpływ ścienny ERGO zapewnia przepływ
wody w ilości 45 l/min, charakteryzuje się
trwałą i wytrzymałą konstrukcją. Odpływ
łazienkowy ERGO posiada zintegrowany
syfon z korpusem rynny ze stali nierdzewnej.
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w
odpływach ERGO zostały zaprojektowane tak,
aby spełnić wymagania klientów, jak również
by w pełni wystylizować łazienkę. Dzięki
nowoczesnym wzorom maskownic z wysokiej
jakości blachy nierdzewnej, odwodnienia
nadają unikalny wygląd każdej łazience.
Odwodnienia liniowe ERGO charakteryzują się
wysoką jakością materiałów z których zostały
wykonane oraz wysokością zamknięcia lustra
wody 35 mm, niską zabudową zaledwie 75
mm, łatwością czyszczenia.

Odpływ ścienny ERGO wykonany jest
w pełni ze stali nierdzewnej i stanowi
zwartą konstrukcję. Wyposażony jest w
wygodne elementy regulacyjne oraz sitko
zabezpieczające przed przedostaniem się
zanieczyszczeń do kanalizacji. Odpływ ścienny
ERGO daje trzy możliwości podłączenia do
kanalizacji DN50.
Przewidziano dwa typy maskownic do
odpływu Ergo:
•
maskownicę do montażu płytki
ceramicznej
•
maskownicę typu standard

• Atest-higieniczny KHW/0210/01/2010
• Certyfikat ISO

Odpływy ścienne ERGO mogą być stosowane
zarówno w ścianach pełnych jak również w
ścianach gipsowo-kartonowych.
Odpływy te znajdują szerokie zastosowanie
w kabinach prysznicowych - w mieszkaniach,
domach jedno i wielorodzinnch oraz w
obiektach użyteczności publicznej. Stanowią
idealne - nowoczesne rozwiązanie do nowego
i starego budownictwa.

GWARANCJA:

• 24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

Rodzaj elementu 		
prosty
Rodzaj maskownicy 		
standard
Typ 			 z kołnierzem
Materiał Korpusu		
stal nierdzewna
Maskownicy			stal nierdzewna
Przepustowość (przy nadpiętrzeniu 10 mm) 2700 dm3/min
Układ przewodu odpływowego
poziomy
Liczba przewodów dopływowych
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WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE :
• korpus
• wyjmowany osadnik syfonu
• pokrywa FORUM
• pokrywa PLENUM

WYMIARY :

WYPOSAŻENIE DODATKOWE :

od 65 do 120 mm (górna krawędź kołnierza)
od 80 do 135 mm (górna krawędź płytki)
362 mm

CERTYFIKATY:

• korpus
• wyjmowany osadnik syfonu
• pokrywa FORUM
• pokrywa PLENUM

DANE TECHNICZNE :

wysokość kołnierza 		
wysokość całkowita 		
szerokość całkowita 		

P.W. INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski
Meliorantów 67 A,B
42-200 Częstochowa Polska

Sposób uszczelnienia
Kolor

kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi
stal szczotkowana

• pokrywa MAGNETI
• pokrywa PRO

WYMIARY KRATKI :

szerokość 			335 mm
długość 			82 mm
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VABO ODPŁYW ŚCIENNY - ERGO
KARTA PRODUKTU
Rysunki zwymiarowane.

RODZAJE MASKOWNIC:
Maskownice ze stali nierdzewnej
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