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®
HL523N Quick-FIX
Душелемент за бърз монтаж

сигурно отводняване за поддушови корита, 
изравнени с пода

ноВо:
хромирана рамка,

с настройка по 
височина
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 Доставя се комплект: панел със сифон.

 Бърз и елементарен монтаж

 Предварително направени наклони:  
 оптимално за залепване на плочките

 Повърхноста на панела: пригодена за директно залепване на плочките.

 Панела е топло- и хидроизолиран

 Сифона е на шарнирна връзка:  
 отточната тръба се настройва безстепенно до 90°

 Рамката е хромирана и се настройва по височина

 Интегрираните странични канали на сифона,  
 отвеждат просмукващата се вода

 Укрепващ елемент за прецизен монтаж

 Включен е и предпазен капак

HL523N Quick-FIX
Душелемент 90 х 90 см, 120 х 120 см

НОВО:
хромирана рамка,
с настройка по 
височина

НОВО, за блиц-монтаж: опция 
HL523U - подложен елемент

Ново оформление на душелемента HL523N - прекрасен дизайн с доказано 
качество. Особено елегантен: хромирана рамка, особено практичен: 
наставката се регулира по височина с винтова връзка.
Така височината на сифона може да се регулира безстепенно според дебелината 
на плочките ( 8 - 18 мм, или с опцията HL0523N.3E: 18 - 25 мм). 
Едно друго решено подобрение са интегрираните странични канали. При по-
дълги душ-подове, водата прониква през фугите на плочките. Тя се спира от 
хидрофобния панел посредством вградените наклони, където остава при 
традиционните сифони. Специално разработената от HL отводняваща рамка 
решава този проблем с траен резултат.
Душелемента изсъхва сигурно и бързо. Разполагате и с доказалия се сифон 
на шарнирна връзка за странично до долно оттичане (DN40/50). Доставя се с 
функционалния капак - едновременно предпазен и монтажен елемент. Обща 
монтажна дълбочина: 12,5 см. 
Върху панела директно могат да се полагат плочки, благодарение на 
предварително направените наклони (3%). Материал: твърд EPS, хидроизолиран 
двустранно и армиран с текстилни влакна. Големини: 90 х 90 см, 120 х 120 см, 
Особените размери са по запитване.
Като принадлежности се прилагат: подложен елемент HL523U. Тази подложка 
просто се поставя под душелемента и така спестява мъчителните разливания 
на бетон, замазки или подобни запълващи маси.

ИзключИтелнов хром

HL3120HL3123HL3121 HL3125HL3124

Опция: дизайнерски решетки

Панел
Подов панел 90 х 90 см,
120 х 120 см
Топлоизолиран
Хидроизолиран двустранно
Дебелина 4 см
Минимална монтажна 
дълбочина 12,5 см
Материал: EPS

Сифон
Шарнирна връзка: долно до

странично оттичане
Размери: DN40/50

Материал: PP, изход PE
за пъхане или заваряване в 

тръбата
Дебит 0,50 l/sec

ÖNORM B2511, EN329

Укрепващ 
комплект

Предварително направени наклони:

90°

Рамка за настройка по височина 8 - 18 мм, с опцията HL0523N.3E: 18 - 25 мм

HL52
3U

 по
дл

ож
ен 

еле
мент

 - о
пци

я

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Austria
Tel +43 2235/86291-0, Fax 43 2235/86291-52
e-mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com

Дистрибутор: HL – България, ТП
инж. Красимир Георгиев

моб. +359 - (0) 888 644 574
hl@escom.bg,  www.hl-bg.bg

®
HL се грижи за доброто оттичане

Изходната тръба на сифона се 
настройва безстепенно до 90° 

Подов панел 90 х 90 или 120 х 
120 см. Особените размери са 

по запитване.


