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APZ18 Simple

APZ22 Optimal
Alkalmas burkolat behelyezéséhez

APZ18 Simple
Folyókák hosszúsági változatai 550, 650, 750, 850, 950 mm
Szerelési magasság 62 mm
Vízáramlási sebesség 30 l/perc.
Lefolyócső Ø40 mm
A rács szélessége 55 mm

APZ22 Optimal
Folyókák hosszúsági változatai (750, 850, 950 mm)
Szerelési magasság 85 mm
Vízáramlási sebesség 63 l/perc.
Lefolyócső Ø50 mm
A perforált rács szélessége 53 mm

APZ18

Csomag tartalma
¡ folyóka test ¡ rács és ¡ vízszigetelő szalag a folyóka hossza mentén
¡ kombinált 2 kamrás bűzzár
¡ rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
¡ rögzítő lábak és ¡ horog a szétszereléshez

5 HOSSZÚSÁGÚ 
VÁLTOZAT
(550, 650, 750, 850, 950)

TÖKÉLETESEN TISZTÍTHATÓ  
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Műanyag zuhanyfolyóka APZ18 alacsony szerelési magassággal 
62 mm, különösen alkalmas lakóépületek átépítéséhez. 
Magasan ellenálló műanyagból készül,amely ellenáll a fagynak 
és vegyszereknek, teljesen szétszedhető és tisztítható egészen 
a szennycsatornáig. Az összes csomag tartalmazza a komplett 
folyóka szettet ráccsal és tartozékokkal. 

Zuhanyfolyóka rozsdamentes 
peremmelperforált rácshoz

APZ22 műanyag zuhanyfolyóka beépítési magassága 85 mm. 
Magasan ellenálló műanyagból készül,amely ellenáll a fagynak 
és vegyszereknek, teljesen szétszedhető és tisztítható egészen 
a szennycsatornáig. Tökéletesen biztosítja a vízelvezetést a zuhanyzó 
padló szintjén. A kétkamarás szifonnak köszönhetően a vízáramlási 
sebessége 63 l/perc. Állítható magasságú műanyag rögzítő lábak 
lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos 
beállítást. A rács nem a csomag tartalma.

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel 
perforált rácshoz vagy burkolat 
behelyezéséhez való rácshoz

LINE DREAM

Kombinált bűzzár

SMART

Amíg a szifonban nincs vízátfolyás,
a csappantyúk zárva vannak 
és a víz kiszáradása esetében 
megakadályozzák a csatornából 
visszaáramló bűzt.

A víz átfolyásánál kinyílnak 
a csappantyúk, így lehetővé 
teszi a víz elfolyását.

Ez nemcsak olyan helyen alkalmas, ahol biztosított a magas vízáramlás, 
hanem a ritkább gyakorisággal használt zuhanykabinoknál (üdülőközpontok, 
szezonálisan használt helyiségek, ezért előfordulhat, hogy elfogy a víz 
a szifonban és kiszárad a bűzzár).

A folyóka és rács a csomagban
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

BURKOLAT 
BEHELYEZÉSÉHEZ 
VALÓ RÁCSHOZ


