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HL540(I) odtok za tuš „Primus Drain“

HL540

HL540I

Avstrijsko družinsko podjetje HL Hutterer & Lechner GmbH proizvaja sifone in odtoke
že 60 let. Zadnji dosežek dolgoletnih izkušenj na tem področju: odtok za tuš HL540
„Primus Drain“. Gre za talni odtok, namenjen specialno za uporabo pri tuših brez
pregrad, obloženih s keramiko. Pri razvoju produkta je bila pozornost usmerjena tako
na enostavno montažo /inštalaterji/- kot tudi na lahko dostopnost in enostavno
čiščenje /uporabniki kopalnic/. Z lastno dizajn varianto pa pri kreiranju HL540i tudi
izgled ni izostal.

enostavno • kompaktno • premišljeno
HL HUTTERER & LECHNER GmbH
Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG

Tel.: +43/(0)2235/86291-0
Fax DW 31 od. 52

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
http://www.hutterer-lechner.com

MONTAŽA
Prednosti novega odtoka za tuš so vidne že pri montaži: stabilno fiksiranje z
vijaki na betonsko ploščo z integrirano zvočno zaščito -„Patscherln“. Osnovno
telo se lahko nadalje nastavi po višini z nastavljivimi kotniki, kar omogoča
izvedbo naklona k odtočni cevi.
.

Super-enostavno je nadaljevanje: izvede se lahko že estrih, težavno
prilagajanje višine na pravilen nivo estriha namreč odpade. Ob
naknadnih spremembah debeline estriha ali višine obloge pa pridemo
/inštalaterji/ do „bistva“ – štrleči del nastavka osnovnega telesa se
namreč skrajša z žaginim listom ali rezalno ploščo šele po nanosu in
strditvi estriha.

Sledi vstavljanje tesnilna manšete, sestoječe iz fleksibilnega tesnilnega pletiva
z integriranim ustničnim tesnilom, ter skrbno spajanje z alternativno izolacijo.

Vstavi se nastavek rešetke odtoka, ustrezen za debeline oblog od 8mm
do 30mm. Po položitvi keramike in fugiranju se vstavi smradna zapora,
izvedena kot „suhi“ sifon: „Primus“ smradna zapora preprečuje izhajanje
kanalizacijskih plinov tudi pri izsušitvi zaporne vode. Seveda se lahko
sifonski vložek kadarkoli izvleče, po eni strani zaradi enostavnega
čiščenja, po drugi pa zaradi lahkega dostopa v odtočno cev, če pride do
zamašitve.
Varno je varno.

Za zahtevnejše dizajnerje: HL540I – rešetka odtoka iz krtačenega nerjavečega
jekla z integrirano vdolbino za vložitev keramične ploščice.

OKVIRNI PODATKI HL540 „PRIMUS DRAIN“
ODTOČNA KAPACITETA

0.8l/s (HL540I: 0,6l/s)

VGRADNA VIŠINA

najmanj 80mm, max. 250mm do zgornj. roba estriha

OKVIR REŠETKE

Nerjaveče jeklo V4A, 145 x 145mm

REŠETKA

Nerjaveče jeklo V2A, 138 x 138mm

VIŠINA ZAPORNE VODE

50mm (HL540I: 40mm)
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HL540

REZERVNI DELI

HL540I

HL03900.0E
ABS gradbeni oporni okvir 145 x 145mm

HL03910.1E

HL0540I

V2A nerjaveča jeklena rešetka
138 x 138mm

V4A nerjaveča jeklena rešetka 138 x
138mm, kadunja za ploščice 74 x 74mm,
globina 13mm

HL0540.2E
V4A nerjaveč jeklen okvirni nastavek
145 x 145mm, vgradna višina 8 – 30 mm
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HL540

REZERVNI DELI

HL540I

HL2040

HL2040I

PP/ABS PRIMUS-smradna zapora,
50mm višina zaporne vode

PP/ABS PRIMUS-smradna zapora,
40mm višina zaporne vode

HL0540.4E
PC/ABS/TPE – koprenasto kaširana
tesnilna garnitura z jedrom iz kavčuka

HL540K
Telo odtoka DN50 PP/ABS/nerjaveče
jeklo

PAKIRANJE

1 Kom. v kartonu H x B x T 240 x 240 x 292mm
91 Kom./paleto H x B x T 1850 x 800 x 1200mm

TEŽA

HL540: neto 1,5 kg; Karton: 1,8 kg
HL540I: neto 1,8 kg; Karton: 2,1 kg

CENA

glej cenik

DOBAVLJIV OD:

15. junij 2015
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