
 

 

CONFLUO PREMIUM SLIM LINE  - odpływy liniowe są wyprodukowane w EUROPIE według 

najwyższych europejskich standardów.  

Odpływy przeznaczone są do odprowadzania ścieków domowych, zarówno w  prywatnych domach, 

jak i hotelach, szpitalach, centrach fitnessu itp. z maksymalną chwilową temperaturą wody do  95°. 

 

Zalety odpływów liniowych prysznicowych CONFLUO PREMIUM SLIM LINE   

 Płynna regulacja górnej krawędzi odpływu do  wysokości podłoża w zakresie 72 mm – 125 mm 

 Płynna regulacja rusztu do grubości płytek w zakresie 5 mm – 20 mm 

 Płynna regulacja długości rusztu w zakresie  +/-  18 mm  

 Szerokość szczeliny  20 mm 

 Najniższa na rynku wysokość zabudowy przy jednocześnie bardzo wydajnej przepustowości  

przepływu wody 48l / min  

 Klasa obciążenia K3 (obciążenie maks. do 300 kg) 

 Obracany o 360°  syfon przyłączeniowy 

 Samoczyszczący się odpływ  

 Bardzo wysoka i precyzyjna jakość wykonania 

 

Komplet  CONFLUO PREMIUM SLIM LINE  zawiera : 

 Odpływ liniowy samoczyszczący CONFLUO PREMIUM SLIM LINE   

 Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej 

 Dodatkowe osłony boczne rusztu 

 Taśmy uszczelniające 

 Zestaw nóżek regulowanych  

 Zaślepki 

 

 

 



 

 

Ulotka montażowa  CONFLUO PREMIUM SLIM LINE   

Zalecane jest by odpływy liniowe były montowane tylko przez profesjonalnych instalatorów . 

Płytki łazienkowe muszą być położone w odpowiednim nachyleniu umożliwiającym odpływ wody. 

Należy unikać płynów, nie przeznaczonych do stosowania w sanitariatach, które mogłyby uszkodzić  

odpływ. 

Sitko zabezpieczające przed dostaniem się włosów do instalacji kanalizacyjnej powinno być 

oczyszczane. 

 

Proces montażu odpływu liniowego  CONFLUO PREMIUM SLIM LINE   

1. Syfon należy ustawić w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kątem umożliwiającym 

podłączenie go do instalacji kanalizacyjnej  

2. Należy dopasować wysokość łącznika syfonu z odpływem do żądanej wysokości. Podczas 

instalacji należy zadbać aby uszczelki były nasmarowane środkiem poślizgowym. 

3. Po zamontowaniu nóżek do podłoża oraz odpływu ustawiamy oraz regulujemy ich na żądaną 

wysokość. Należy zwrócić uwagę by wypoziomować odpływ. 

4. Po zamontowaniu i wyregulowaniu odpływu, należy na tej samej wysokości wylać wylewkę 

podłogową z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku odpływu. Przed ułożeniem płytek 

należy wykonać odpowiednią hydroizolację z użyciem załączonych mat uszczelniających. 

5. Należy zamontować sitko zabezpieczające przed dostaniem się włosów do instalacji 

kanalizacyjnej.  

6. Należy zamontować ruszt. Dzięki płynnej regulacji wysokości rusztu w zakresie 5 mm – 20 mm, 

ruszt można dostosować do poziomu płytek.  

7. Ostatnim etapem instalacji jest montaż bocznych zaślepek rusztu. 

 

 




