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Designový-sprchový žlab do plochy
i ke stěně pro nízké rozpočty.
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HL053S Standard

HL053M HL053P



Kompletně vyjímatelná ZU
k optimálnímu čištění

Pružná těsnicí manžeta

Odtokový kanálek s integrovaným 
příčným spádováním

Zvukově izolované montážní
nožičky pro výškové nastavení

Těleso vtoku s integrovaným kotvením do betonové mazaniny.
Napojení odtoku: volitelné do leva, do prava a centrální,
navíc s kloubovým napojením stavitelným od 0 -15°

Technické informace

Stavební výška: 90mm/65mm

Výška vodního uzávěru: 50mm/30mm

Maximální průtok: 0,8 l/s; 0,4 l/s

Určeno pro sílu podlahovin: 

HL053P(M): 10 – 32 mm  (včetně lepidla)

HL053S:       12 – 32 mm (včetně lepidla)

Délky:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (lze zkrátit)

HL053S: 900, 1000 a 1200 mm (lze zkrátit)

Varianty materiálů - odtokový kanálek

HL053P Nerezová ocel - leštěná HL053M Nerezová ocel - matná

HL053S Nerezová ocel - matná (ohýbaná)

Nejjednodušší čištění, exklusivní design
a integrované příčné spádování pro perfektní odtok
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 -  Klade důraz na design a kvalitu

 -  Integrované příčné spádování odtokového kanálku pro perfektní odvodnění plochy sprchy

 -  Volné-povrchové proudění vody garantuje jednoduché čištění krytu

 -  Zápachová uzávěrka: shromažďuje nečistoty, je vyjímatelná a proto optimální k údržbě

 -  Přizpůsobitelný délkově

 -  Jednodušší montáž a také utěsnění 

 Odtokový kanálek: celý je uložen nad úrovní hydroizolace ve vrstvě dlažby

 Těsnicí manžeta: pružně aplikovatelná do stěrkových izolací, zatlačením do připravené  

     drážky se těsně napojí do tělesa vtoku

 -  Stavební - instalační výhody: variabilní změna směru odtoku, samostatně balená těsnicí-

     izolační manžeta pro předání obkladači (nepřekáží při betonování podlahy, zůstává až    

     do napojení hydroizolační stěrky čistá a nekrabatí se)

 -  Sprchový žlab je použitelný v instalaci do plochy i ke stěně (za pomoci otočení  

    asymetrické zápachové uzávěrky jej lze montážně lépe přizpůsobit podmínkám na stavbě)
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Odtokové 
těleso:

K dispozici jako „normální“ verze (HL53K) pro novostavby, nebo jako „plochý“ verze (HL53KF) pro renovace.
Těleso žlabu pro montáž do plochy nebo ke stěně, s integrovaným ukotvením do potěru, připojení odtoku umístění 
vlevo, vpravo nebo středem, flexibilní těsnicí límec, nastavitelné upevňovací nohy a vyjímatelný zápachový uzávěr.

Výrobek. č.
Stavební výška

(konstrukce až horní hrana 
betonového. potěru)

Maximální 
průtok

Zápachová 
uzávěrka Připojení Výrobek

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

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

Odtokový kanálek
"Standard"

Odtokový kanálek vyrobený z ohýbané nerezové oceli V2A, s integrovaným příčným sklonem, k dispozici v délkách 
900 mm, 1000 mm a 1200 mm.  Šířka 55mm, výška 8mm. Může být z obou stran zkrácený, a to řezným kotoučem 
na nerezovou ocel. Pro tloušťky podlahové krytiny 12 - 32 mm (stěna - tloušťka obkladu 12 - 24 mm), včetně lepidla.

Výrobek. č. Povrchová úprava Délka Výrobek
HL053S/90  

Mat
900mm

HL053S/100 1000mm
HL053S/120  1200mm

Odtokový kanálek
"Design"

Odtokový kanálek vyrobený z masivní nerezové oceli V2A, s integrovaným příčným sklonem, k dispozici v délkách 800 
mm - 1500 mm.  Šířka 55mm, výška 6mm. Může být z obou stran zkrácený o 50mm řezným kotoučem na nerezovou 
ocel. Pro tloušťky podlahové krytiny 10 - 32 mm (stěna - tloušťka obkladu 12 - 24 mm), včetně lepidla.

Výrobek. č. Povrchová úprava Délka Výrobek
HL053M/80

Mat

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

Lesk

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


