
HL KLICK-KLACK
Za trden prijem

HL OBLIKOVANJE REŠETK
Kopanje s stilom

HL PRIMUS
Zaustavitev smradu

® Specialist za talne odtoke
eleganten - inovativen - varen



Klik-Klak, tako se imenuje nov zaskočni
sistem za rešetke HL talnih odtokov.
Kombiniran z lepo oblikovanimi rešetkami 
iz nerjavečega jekla, deluje posebej so-
dobno. Naj gre za zasebno kopalnico ali 
področje javnih Wellness centrov, postaja 
vsaka kopel oaza ugodja.
Je kliknilo? S klik-klakom da, kajti 
rešetka odtoka zaskoči v nerjavečem 
jeklenem okvirju ter poskrbi za trden 
prijem. Odstranite jo lahko takoj nato 
z orodjem, npr. z izvijačem.
Vendar pri HL ne klika samo v funkciji. Ust-
reza tako željam po peptičnem poudarku in 
stavi na design. Nov design rešetk dodaja 
plemenitost vsaki kopalnici. Izdelane so iz 5 
mm debelega nerjavečega jekla.
Kdor želi perfekcijo, načrtuje s HL Primus, 
kajti ta skrbi za zaustavitev smradu.
Patentiran sistem preprečuje nastajanje 
neprijetnega smradu. In to tudi brez zaporne 
vode.
Vse oblike HL klik-klak rešetk in HL Primus 
se lahko naročajo v kompletu za vse HL talne 
odtoke.
Praktično pri vseh HL talnih odtokih je 
brezplačno priložen tudi oporni okvir. Ta 
skrbi za stabilnost okvirja pri betoniranju 
okoli odtoka.
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HL skrbi za dober odtok
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V tem času: nove standardne mere HL
odtočnih rešetk – 115 x 115 mm

HL je v letu 2003 izvajal anketo pri strokovnih obratovalnicah.
Povpraševanje se je nanašalo na enotno velikost odtočnih rešetk za 
vse talne odtoke. 
HL je ustregel želji strokovnjakov in novim odtočnim  
rešetkam za talne odtoke določil standardno mero 115 x 115 mm.
Vse odtočne rešetke starih dimenzij ostajajo kot prej v HL kompletu.

HL dizajnirane rešetke

Quadra
HL3120

Nil
HL3124

Orinoco
HL3123

Seine
HL3121

Yukon
HL3125

Trdnejši prijem: 
HL Klick-Klack

HL3000

Praktičen:
Z opornim okvirjem

Smradna zapora: 
HL Primus

HL2000

Informativni biro:
M i r a n  G m a j n e r
SLO-3320 Velenje, Stantetova 11
Tel. +386 (3) 586 83 47
miran.gmajner@siol.net

Dobavitelj:


