VABO ODPŁYW LINIOWY - SLIM
KARTA PRODUKTU
Odwodnienie SLIM charakteryzuje się smukłą budową i wyglądem dzięki czemu staje sie tylko
delikatnym akcentem w naszej łazience.

MASKOWNICA TYP ARENA

NÓŻKI REGULOWANE

SYFON - ODPŁYW DN50

PRODUCENT:

CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANIE :
PRODUKTU :

BUDOWA :

Odpływ liniowy Slim
o przepustowosci 0.52 l/s marki VABO to
odwodnienie prysznicowe idealne dla
każdej, nawet małej łazienki. Odwodnienie
liniowe Vabo Slim o szerokości kratki 52
mm jest wbudowywane w powierzchnię
podłogi i przykrywane eleganckim panelem
o właściwościach antypoślizgowych. Dzięki
temu uzyskuje się płynne przejście do strefy
prysznica, a pozostała powierzchnia podłogi
jest sucha. Produkt dostępny jest również w
innych wymiarach.

Odpływ liniowy Slim wykonany jest w pełni
ze spawanej stali nierdzewnej i stanowi
zwartą konstrukcję. Powłokę satynową rynny
uzyskano w kąpieli chemicznej.
W konstrukcji odpływu przewidziano spad
co znacznie podnosi jego funkcjolanlność.
Odpływ liniowy Slim został wyposażony
w nóżki z obrotową podstawą-ułatwiającą
montaż. Przewidziano możliwość podłączenia
trzech różnych syfonów o zróżnicowanej
wysokości montażu. W przypadku instalacji
przysciennej istnieje możliwość instalacji
kołnierza pionowego.
Przewidziano dwa typy maskownic :
•
maskownicę standard
•
maskownicę PRO

Odpływy liniowe Slim znajdują szerokie
zastosowanie w mieszkaniach, domach
jedno i wielorodzinnch oraz w obiektach
użyteczności publicznej. Odpływy te stanowią
idealne - nowoczesne rozwiązanie do nowego
i starego budownictwa.

DANE TECHNICZNE :
Rodzaj elementu 		
Rodzaj maskownicy 		
Typ 			
Materiał Korpusu		
Materiał Maskownicy		
Przepływ dla syfonu ABS		
Przepływ dla syfonu INOX		
Układ przewodu odpływowego
Liczba przewodów dopływowych

prosty
standard
z kołnierzem
stal nierdzewna
stal nierdzewna
31.2 dm3/min
45l/min
poziomy
1

wysokość kołnierza 		
szerokość kołnierza 		
wysokość odpływu 		
wysokość montażowa syfonu ABS
wysokość montażowa syfonu INOX
wysokość montażowa syfonu INOX
szerokość całkowita 		
długość całkowita 		

18 mm
30 mm
od 20 do 25 mm
90 mm
63 mm - syfon pion
68 mm - syfon poziom
155 mm
760 mm

WYMIARY :

1

WYMIARY KRATKI :

szerokość 			52 mm
długość 			
500 - 1200 mm
Sposób uszczelnienia
uszczelnienie płynnymi masami izolacyjnymi
Kolor
		
metaliczny
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE :
• rynna,
mata uszczelniająca
• maskownica,
• syfon,
• 2 koszyczki osadowe do syfonu,
• nóżki do regulacji wysokości 70-105 mm,

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

CERTYFIKATY:

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

GWARANCJA:

• 24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

• rynna
• kołnierz
• maskownica,
• syfon
• 2 koszyczki osadowe do syfonu
• nóżki do regulacji wysokośći
70-105 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE :

• mata uszczelniająca
• kołnierz przyścienny

WWW.VABO.PL

VABO ODPŁYW LINIOWY - SLIM
KARTA PRODUKTU
Rysunki zwymiarowane.

Maskownice ze stali nierdzewnej

RODZAJE SYFONÓW :

Maskownice ze stali nierdzewnej - PRO

2

Syfon typu ABS
Przepływ dla syfonu ABS		
Wysokość montażowa syfonu ABS

48l/min
90 mm

Syfon typu INOX
Przepływ dla syfonu INOX		
Wysokość montażowa syfonu INOX

45l/min
68 mm

Syfon typu INOX
Przepływ dla syfonu INOX		
Wysokość montażowa syfonu INOX

45l/min
63 mm
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