
new design



Odvádění vody ze sprch  BIELBET je určeno pro instalaci do podlahy 
nebo do stěny. 
Vyrobené z nerezové oceli AISI304 vykazují vysokou odolnost vůči 
kyselému i zásaditému prostředí. 
Odtoková propustnost činí až 30 l / min.  
Řešení je příznivé pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

BIELBET NEW DESIGN 
-BEZPEČNOST, KOMFORT, STYL

Součástí odvádění vody je: 
- lineární odtok 
• - sifon 
• - redukce 40/50 
• - límec těsnění 
• - sítko 
• - nivelační nožky 
• - volitelné přídavné nivelační nožky 
•  s umělohmotnou patkou.

Vyrábí se ve dvou typech mřížek: brusched (leštěná ocel) a mirror (zrcadlová ocel). Standardní rozměry odvádění vody (mm): 500, 600, 700, 
800, 900.Konstrukční výška činí pouze 65 mm. Jednoduché řešení pro montáž, snadno se udržuje v čistotě. 

PODLAHOVÉ ODVÁDĚNÍ VODY BIELBET
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EKSKLUZÍVNÍ  
ZRCADLOVÁ OCEL

MIRROR NEREZOVÁ ZRCADLOVÁ OCEL

BRAID

BUBBLE

GREEK

odtokové mřížky ve sprchách
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stal szczotkowana 
- LEŠTĚNÁ OCEL -ZVÝŠENÁ  ODOLNOST NA POŠKRÁBÁNÍ

WAVE 

PIKSEL 

TILE INSERT

TILE INSERT

brusched NEREZOVÁ LEŠTĚNÁ OCEL
odtokové mřížky ve sprchách
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MONTÁŽ PODLAHOVÉHO 
ODVÁDĚNÍ VODY

1. výlevka   
2. izolace + límec 
3. lepidlo + dlaždice 
4. silikonové těsnění kolem krytu  
5. dlaždice 

umístění odvádění vody ze  sprch 
- montáž u stěny 
- u vchodu do sprchy 
- u prahu - jako ochrana proti přelití

- vyrobená z nerezové ocele AISI 304 
- standardní rozměry: 150x150 mm 
- jednoduchá montáž, snadná pro udržování čistoty

Prvky soupravy: 
- bodová vpusť  
- sifon  
- redukce 40/50 
- límec těsnění  
- sítko 

PODLAHOVÁ VPUSŤ BIELBET
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ODVÁDĚNÍ VODY VE STĚNĚ
Odvádění vody pro montáž pod dlaždicemi ve stěně koupelny 

Prvky odvádění vody: 
- lineární odtok  
- sifon  
- redukce 40/50 
- límec těsnění  
- sítko 
- nivelační nožky s umělohmotnou patkou

1. výlevka 
2. izolace + límec  
3. lepidlo na dlaždice 
4. silikonové těsnění  kolem krytu  
5. dlaždice 
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MONTÁŽ ODVÁDĚNÍ 
VODY VE STĚNĚ
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Bestwińska 92, 43-346 Bielsko-Biała
Telefon: 33 822 34 44




