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Нов капак HL053S Standard, 
икономичен вариант  

HL053S Standard

HL053M HL053P

In|Floor



Напълно изваждащ се 
воден затвор за оптимално 

почистване
Гъвкава хидроизолационна 
гарнитура

Отводнителен канал с
интегриран напречен наклон

Шумоизолиращи монтажни 
крачета, както и за регулиране 

по височина

Сифонно тяло с най-висока монтажна сигурност, чрез вградено анкериране 
към замазката.
Отточни тръби: възможност за отводняване отляво, отдясно и отпред,
с допълнителна шарнирна връзка,  регулируема от 0-15 °

Техническа информация

Монтажни дълбочини: 90 mm /65 mm

Височини на водния затвор: 50 mm /30 mm

Дебити: 0,8 l/s /0,4 l/s

Подходящ за подови настилки: 

HL053P(M): 10 – 32 mm (вкл. с лепилото)

HL053S:       12 – 32 mm (вкл. с лепилото)

Дължини: 

HL053P(M): 800 – 1500 mm (може да се скъсява)

HL053S:     900, 1000 и 1200 mm (може да се скъсява)

Варианти за материала на капака

Огледално полирана неръждаема стомана Неръждаема стомана матирана

HL053S Standard - огъната матирана 
неръждаема стомана 

Най-лесното почистване, изключителен дизайн и вграден 
напречен наклон за перфектното отводняване

In|Floor. Тооолкова чисто

– Определя един акцент за дизайн и качество

– Вграден напречен наклон за перфектното отводняване 

– Положен в равнината, видимото отвеждане на водата гарантира лесно почистване

– Водният затвор: събира мръсотията, изцяло може да се изважда, оптимален за почистване

– Дължината се адаптира точно в банята

– Лесен монтаж и лесно хидроизолиране Отводнителният канал: монтиран на 

   нивото на плочките и над нивото на хидроизолацията Хидроизолационен 

   маншет: гъвкав за полагане на 'мазани' хидроизолации според ÖNORM B 3407 

    и за мембранни хидроизолации, само с едно кликване се уплътнява към сифонното тяло

– Строително правило: отточната тръба на сифона, както и отделно опакования   

   хидроизолационен маншет (който се предава на фаянсаджията) при полагане 

   на замазката, трябва да останат чисти и без гънки до свързването на Душ-

   канала с хидроизолацията
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Съставни 
части:

Предлага се като нормална версия (HL53K) за ново строителство, или версия „плосък“ (HL53KF) при 
ремонти. Отточно тяло за монтаж в равнината или до стената, с вградено анкериране в замазката, 
отточните тръби се позиционират отляво, отдясно или по средата, гъвкав допълнителен хидроизолационен 
маншет, монтажни крака регулируеми по височина и изваждащ се воден затвор.

Art. No.
Строителна дълбочина 
(от бетонна плоча до горен 

кант на замазката)
Дебит Воден 

затвор Свързване Продукт

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

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

Капак:
„Standard“

Капак от огъната неръждаема стомана V2A, със вградени напречни наклони, предлага се в дължини 900мм, 
1000мм и 1200мм. Двете страни могат да бъдат скъсени чрез ъглошлайф за неръждаема стомана. За дебелина 
на подовата настилка от 12 – 32мм (дебелина на стенната настилка  12 - 24мм)  вкл. с  лепилото.

Art. No. Горна повърхност Дължини Продукт
HL053S/90  

Матирана
900mm

HL053S/100 1000mm
HL053S/120  1200mm

Капак:
„Design“

Капак от неръждаема стомана V2A, с вградени напречни наклони, изпълнение в различни дължини, широчина 
55мм, височина 6мм. Двете страни могат да бъдат скъсени чрез ъглошлайф за неръждаема стомана до макс. 
50мм. За дебелина на подовата настилка от 10-32мм (дебелина на стенната настилка 12 – 24 мм) вкл. с лепилото.

Art. No. Горна повърхност Дължини Продукт
HL053M/80

Матирана

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

Полирана

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


