
DRAIN-MET ZUHANYFOLYÓKÁK
Rozsdamentes acélból

FÜRDÕSZOBAI PADLÓÖSSZEFOLYÓK

DRAIN CENTER Hungária Kft. 
1103 Budapest Gyömrõi út 156–158. 
Telefon: (1) 431-8061 
Fax: (1) 431-8062 
E-mail: info@dch.hu, www.dch.hu

A DRAIN CENTER Hungária
a Heim Pál Gyermekkórház
kiemelt támogatója.

Minden termék árából 10 Ft-ot a Heim Pál
Gyermekkórház részére életmentõ készülék
vásárlására fordítunk.
Legyen részese Ön is közös örömünknek!
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Hossz (L) Cikkszám
500 MET-SZG-0500-rács jele

600 MET-SZG-0600-rács jele

700 MET-SZG-0700-rács jele

800 MET-SZG-0800-rács jele

900 MET-SZG-0900-rács jele

1000 MET-SZG-1000-rács jele

1100 MET-SZG-1100-rács jele

1200 MET-SZG-1200-rács jele

Méretek:

ZUHANYFOLYÓKÁK
A zuhanyfolyóka a padlóval egyszintû zuhanyzókhoz nyújt alternatívát a hagyományos padlóösszefolyókkal szemben. 
A zuhanyzó közepe helyett a lefolyó közvetlenül a zuhanyzó ajtajához vagy a fal mellé kerül úgy, hogy a zuhanyzóból a
víz a fürdõszobába nem folyhat ki. A padlóburkolólapokat így nem kell átlósan vágni, ezáltal tökéletesen kivitelezhetõ 
a burkolat lejtése. Optikailag szebb és harmonikusabb burkolatot lehet így kialakítani. A fürdõszoba egységes padlója
esztétikus összhatást kelt és a folyókának köszönhetõen akadálymentes átjárás biztosítható a zuhanyzó területére.

A zuhanyfolyóka minden optikai és funkcionális igényt kielégít:
- rozsdamentes acélból készül,
- minden igényt kielégítõ rácsválaszték,
- könnyû beépíteni, könnyû tisztán tartani,
- építési magassága mindössze 75-95-115 mm, szélessége 70 mm, 
- hossza 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 és 1200 mm, 

de egyedi méretek kialakítására is van lehetõség,
- a szigetelõ gallérnak köszönhetõen a burkolat alatti szigeteléshez csatlakoztatható,
- a zuhanyfolyóka az új-, illetve felújított fürdõszobákban is könnyen beépíthetõ,
- hosszú élettartam, 5 év garancia.
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PADLÓÖSSZEFOLYÓK
DN32 – DN100 csatlakozás, vízszintes vagy függõleges
kivitel, különféle szigetelõgallérokkal vagy anélkül, plusz
becsatlakozási lehetõségek.

Lock & Lift 
(záró és kiemelõ) 

rendszer

Standard
perforált rács

Oval-Design rács
Lock & Lift rögzítéssel

Száraz bûzzár

Réselt fedél
burkolható

Perforált-Design rács
Lock & Lift rögzítéssel

360°-ban elforgatható

akár 4
hozzáfolyás

állítható rácstartó

flexibilis
elvezetés


