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Nowa pokrywa HL053S Standard, 
czyli wpust "na każdą kieszeń"
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HL053S Standard

HL053M HL053P



Całkowicie wyciągalny syfon 
dla łatwego czyszczenia

Elastyczny kołnierz izolacyjny do 
nasadzenia

Listwa odpływu ze zintegrowanym 
spadkiem

Nóżki montażowe z podkładem 
akustycznym do regulacji wysokości

Korpus wpustu o wysokiej pewności montażu dzięki możliwości 
zakotwienia do podłoża betonowego.
Króciec odpływu: do ustawienia w lewo, w prawo lub na środku 
z dodatkową regulacją kąta podłączenia ...

Informacje techniczne

Wysokość zabudowy: 90 mm / 65 mm

Zasyfonowanie: 50 mm / 30 mm

Przepływ: 0,8 l /s / 0,4 l /s

Dla wysokości płytki z klejem:

HL053P(M): 10 – 32 mm (z klejem)

HL053S:       12 – 32 mm (z klejem)

Długości:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (obcinalny)

HL053S:     900, 1000 und 1200 mm (obcinalny)

Rodzaje pokryw wykończeniowych

HL053P Stal szlachetna błyszcząca - polerowana HL053M Stal szlachetna szczotkowana

HL053S Standard stal szlachetna szczotkowana ze spadkiem

Bardzo proste czyszczenie, elegancki Design oraz zintegrowany 
spadek dla perfekcyjnego odwodnienia
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– Akcent postawiony na wygląd i jakość
– Zintegrowany spadek dla perfekcyjnego odwodnienia
– Dyskretne odprowadzenie wody na powierzchni wpustu zapewnia też 
    łatwe czyszczenie 
– Zasyfonowanie: zbiera brud, ale jest całkowicie wyciągalne i przez to łatwo 
    dostępne 
– Możliwe dopasowanie na długość
– Prosty montaż i łatwe uszczelnienie
 Listwa odpływowa: znajduje się całkowicie nad powierzchnią uszczelnioną
     w płaszczyźnie płytek Kołnierz izolacyjny: elastyczny do połączenia z 
     uszczelnieniem mineralnym, podpłytkowym i rolowanym za pomocą 
     kliknięcia w szczelnym posadowieniu  
– Przydatne na budowie: różnorodne pozycjonowanie odpływu do 
     kanalizacji i oddzielnie zapakowany kołnierz izolacyjny do przekazania 
     fliziarzowi (nie przeszkadza przy wykonaniu wylewki i pozostaje czysty 
     oraz bez zagięć)
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Rodzaje korpusów:
Dostępny jako "typowa" wersja (HL53K) dla nowych budynków lub w wersji "niskiej" (HL53KF) do renowacji. Korpus 
wpustu do montażu na środku lub przy ścianie z możliwością zakotwienia do podłoża. Króciec odpływu do podłączenia 
z lewej lub prawej strony oraz na środku. Zestaw izolacyjny w komplecie,, regulowane nóżki i wyciągany syfon.

Art. Nr.
Wysokość zabudowy

(Zakres wysokości 
wylewki)  

Przepływ Zasyfonowanie Średnica 
przyłącza Typy

HL53K 90mm - 143mm 0,8l/s 50mm DN50

HL53KF 65mm - 143mm 0,4l/s 30mm DN40

Pokrywa 
"Standard"

Listwa odpływu ze zintegrowanym spadkiem typu "łódkowego" wykonana ze stali V2A. Dostępne długości 
900mm, 1000mm, 1200mm. Szerokość listwy 55mm, wysokość 8mm. Możliwośc obustronnego skrócenia. Dla 
wysokości płytek 12-32mm (grubość płytki ściennej 12-24mm) wraz z klejem. 

Art. Nr. Powierzchnia Länge Typy
HL053S/90  

Stal szczotkowana
900mm

HL053S/100 1000mm
HL053S/120  1200mm

Pokrywy 
"Design"

Stal V2A, ze zintegrowanym spadkiem, dostępna w różnorodnych długościach. Szerokość 55mm, wysokość 
6mm. Dla wysokości płytek w zakresie 10-32mm, (grubość płytki ściennej 12 - 24mm) wraz z klejem. 

Art. Nr. Powierzchnia Länge Typy
HL053M/80

Stal szczotkowana

800mm
HL053M/85 850mm
HL053M/90 900mm
HL053M/95 950mm
HL053M/100 1000mm
HL053M/110 1100mm
HL053M/120 1200mm
HL053M/130 1300mm
HL053M/140 1400mm
HL053M/150 1500mm
HL053P/80

Chrom błyszczący

800mm
HL053P/85 850mm
HL053P/90 900mm
HL053P/95 950mm
HL053P/100 1000mm
HL053P/110 1100mm
HL053P/120 1200mm
HL053P/130 1300mm
HL053P/140 1400mm
HL053P/150 1500mm


