
ODtOkOvý žlab 
z nerezOvé Oceli 
ultraplochý, s možností přesného přířezu



Design bez kompromisů.
nerezový sprchový žlab, který lze instalovat 
s přesností do každé koupelny.
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Dnešní koupelny jsou oázou klidu a pohody, bezbariérové   a oriento-
vané na design. architekti a stavitelé proto požadují vysoce kvalitní 
minimalistické sprchové žlaby, které lze s milimetrovou přesností 
integrovat do plánování koupelen. bez kompromisů ohledně 
designu krytiny a instalace. a to i při nejnižších instalačních výškách. 

Řešení:

Design bez kompromisů.
nerezový sprchový žlab, který lze instalovat 
s přesností do každé koupelny. ultraplochý

od 20/60 mm
rychlejší 
instalace

Snadný přířez 
až na 400 mm
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Na míru
možNost přířezu   
ultraplochý
flexibilNí
jedNoduchý
spolehlivý
rychlý
vysoce výkoNNý
kvalitNí 
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Flexibilní + výkonný
•  360° otočné odtokové vpustí s integrierovaným 

pachovým uzávěrem a odtokem Dn 50

•  vysoká rychlost odtoku: 
- nízká odtoková vpusť (60-100 mm inst. výšky): 0,71 l/s 
- vysoká odtoková vpusť  (80-120 mm inst. výšky): 1,05 l/s 
- svislá odtoková vpusť  (od 20 mm inst. výšky): 1,43 l/s

Jednoduchý + spolehlivý
•  extrémně snadná instalace - dokonce přímo na stěnu 

díky základnímu tělu s úzkou těsnicí přírubou

•  maximální spolehlivost díky těsnicí manžetě, která je 
tepelně svařena z výroby

•  rychlá montáž díky spojení součástek bez použití 
nástrojů

kvalitní + minimalistický
•  vložka z nerezové oceli je jen 5 cm široká 

• integrovaný spád

•  snadno čistitelné nerezové sítko na vlasy

• k dostání v délce 800, 1.000, 1.200 mm

Systém sprchových žlabů
pro bezkonkurenční svobodu v designu koupelny 
a snadnou montáž.

S možností přířezu + ultraplochý
•  díky bezrámovému designu lze přiříznout na délku až  

400 mm v jediném kroku

•  ultraplochý od 20 mm (svislý odtok)  
popř. 60 mm (nízký, vodorovný odtok)

•  plynule výškově nastavitelný – pro krytiny do výšky 30 mm
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DN50

DN50

Ø 120

mind. 20

DN50

800 - 1200

250

80 - 120

60 - 100
8  

8  

8  

50

• materiál: základní tělo PP,  vložka z nerezové oceli materiál č.1.4301 
kartáčovaná

• základní tělo s továrně svařenou těsnicí manžetou s přesahem 7,5 cm
• délkově nastavitelná podložka z nerezové oceli s integrovaným  

spádem a vliesem na spodní straně
• pro snadné nalepení (až do 400 mm)
•  integrované odnímatelné sítko na vlasy z nerezové oceli
•  3 délky: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm
• 3 odtokové vpusti – 360° otočné
• příslušenství: čisticí kartáč a zvedák krytu

instalační výška: 60 - 100 mm
odvodňovací kapacita: 0,71 l/s
výška hladiny uzavřené vody: 30 mm 

instalační výška: 80 - 120 mm
odvodňovací kapacita: 1,05 l/s
výška hladiny uzavřené vody: 50 mm 

instalační výška: ab 20 mm
odvodňovací kapacita: 1,43 l/s
výška hladiny uzavřené vody: 32 mm 

nízká, vodorovná odtoková vpusť

 vodorovná odtoková vpusť

 svislá odtoková vpusť
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nová koupelna? 
Pak jedině s podlahovým 
vytápěním.

www.gutjahr.cz

elektrické podlahové vytápění: Systém 3-v-1 s 
úsporou energie pro všechny druhy krytin.

Produktové 

video
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váš GUtJaHr partnerský obchod:

Partner im

arDeX baustoff, s.r.o.

Jihlavská 7a, 62500 brno
Česká republika

tel.: +420 541 249 922
email: ardex@ardex.cz
www.gutjahr.cz

navštivte nás na facebook.com/arDeX-
cz-390730554811896
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