Design | Technologie
Sprchové žlaby

CZK

Nechte se inspirovat
I-Drain nabízí důmyslné a inovativní sprchové žlaby, které si elegantně poradí s vodou ve Vašem
bezbariérovém
walk-in” sprchovém koutě bez nutnosti montáže sprchové vaničky.
”
I-Drain poskytuje neuvěřitelně nízkou stavební výšku 54 mm pro sprchové žlaby Linear,
a to bez podlahové krytiny. Tuto minimální konstrukční výšku oceníte zejména při renovacích ale
i při nové výstavbě. Jedinečnost řešení I-Drain spočívá v předlepeném límci, dále v roštech, které jsou
nastavitelné podle tloušťky dlaždice a rámečku, který zaručuje přesné a bezpečné umístění dlaždic proti
sprchovému žlabu.
Důmyslnost řešení se ukazuje ve schopnosti přizpůsobit se dlaždicím všech velikostí a ve skutečnosti,
že podlaha je spádována pouze v jednom směru. Tento sprchový žlab obsahuje vyjímatelný
a demontovatelný sifon s hladkým povrchem, opatřený sítkem. Tyto charakteristiky umožňují velmi snadnou
a efektivní údržbu.
I-Drain představuje špičkový ” high-tech” design mezi sprchovými kouty. Systém je navržen našimi
odborníky tak, aby splňoval nejvyšší požadavky zákazníků a zároveň umožňoval svojí flexibilitou
snadnou instalaci.
Inspirace pro design a inovace bezbariérových sprchových koutů – to je I-Drain!

Nekonečné množství
kombinací

Stavební výška

54mm

Inovativní vyjímatelný

sifon
se sítkem

Řešení

pro bezbariérový sprchový kout

Stavební výška

54mm

bez podlahové krytiny

VýhoDy
• Redukce stavební výšky na 54 mm
I-Drain poskytuje velmi nízkou stavební výšku dosahující 54 mm pro sprchové žlaby Linear a 57 mm
pro sprchové žlaby Chape. Tato minimální stavební výška je přínosná pro nové projekty i renovace.

}

Stavební výška =
výška žlabu
+ výška sklonu dlažby
+ výška sklonu odpadní trubky

min 1%
min 1%

Pro určení celkové stavební výšky Vašeho bezbariérového walk-in” sprchového koutu musíte brát v úvahu
”
několik klíčových faktorů: výška sprchového žlabu, spád podlahy a spád odpadní trubky.
Součet těchto hodnot Vám dohromady dá celkovou stavební výšku.
• Standardní kapacita začíná od průtoku 26,4 l/min
I přes minimální stavební výšku je I-Drain sprchový žlab schopen odvést velké množství vody. I-Drain sprchový
žlab obsahující jeden sifon nabízí garantovanou kapacitu průtoku 26,4 l/min. Model obsahující dva sifony
je schopen odvést až 45 l/min. Spojováním těchto sprchových žlabů se jejich kapacita ještě navyšuje
a jsou tak schopny odvádět extrémně velké množství vody.
• odvod vody prosakující skrz poškozené spáry dlažby
Pokud po létech začnou spáry mezi dlaždicemi vykazovat poškození, je zde riziko, že by voda mohla prosakovat
na voduvzdornou membránu pod dlaždicemi. I-Drain sprchové žlaby jsou navrženy tak, aby tato voda byla
odvedena zpět do sprchového žlabu.
* Upozornění: lepidlo na dlaždice musí být rozetřené ve směru žlabu
• Výška nastavitelných roštů
Každý z našich roštů je dodáván s integrovaným rámečkem a distančními podložkami pro úpravu výšky roštu
(tzv. riser blocks”). Rozdíly ve výšce mezi dlažbou a roštem jsou eliminovány po obkládání použitím těchto
”
distančních podložek. Tloušťka dlaždice se může pohybovat v rozmezí 3 mm až 30 mm. Rámeček slouží
k zajištění dlaždic. Proto řezané a ostré dlaždice mohou být položeny přesně, bezpečně a esteticky, ale hlavně
tak jak potřebujete.

Konstrukce

Sprchové žlaby LINEAR
Pro

účinnou

hydroizolaci

Sprchové žlaby ChAPE

sprchových

žlabů

vodotěsného

límce

Žlaby Linear mají stavební výšku 54 mm

Sprchové žlaby Chape obsahují speciálně vyvinutou
strukturu, která zadržuje vodu. Tím je odstraněno
veškeré riziko prosáknutí, neboť tato struktura
je schopna udržet vodu uvnitř sprchového žlabu
i bez připevnění vodotěsného límce. Umožňuje
to
4,5cm
široká
příruba
z
nerezavějící
oceli, v případě potřeby může být podle standardů
připojena vodotěsná membrána. Sprchové žlaby
Chape mají na vnějších kontaktních plochách
zdrsněný povrch opatřený pískem, díky němuž
tak dokonale přilnou ke každému druhu
mazaniny. Žlaby Chape mají stavební výšku 57 mm
(bez podlahové krytiny) s variantami provedení

(bez podlahové krytiny).

jako dveřní nebo jako stěnový žlab.

je

nutné,

aby

při

lepení

byl lepicí povrch sprchového žlabu a límce očištěn
od mastnoty a prachu. Toto je téměř nemožné
na místech, kde se ve vzduchu nachází velké
množství

částic

mastnoty

a

prachu

jako

např. na prašné stavbě. I-Drain vyřešil tento
problém předlepením vodotěsných límců přímo
během výrobního procesu.

Díky předlepenému

límci je doba montáže zkrácena a je zaručen 100%
vodotěsný odtok.

• 100% vodotěsnost kvůli předlepenému límci

• 57mm stavební výška

• 54mm stavební výška

• 4,5cm široká příruba z nerezavějící oceli

• Přípravek pro rychlou a přesnou instalaci

• Zdrsněný vnější povrch žlabu opatřený pískem

(tzv. „I-Buddy“ (montážní PST-blok)

• Pro okamžité obkládání

+ forma dlaždice)

• Dostupný jako dveřní nebo jako stěnový žlab

Chape D

Chape M

54mm
stavební výška
bez podlahové krytiny

RošTy
Pro každý sprchový žlab si můžete zvolit váš oblíbený rošt. Všechny rošty jsou
kompatibilní se všemi sprchovými žlaby. Každý rošt je složen ze dvou doplňujících
se částí: rámeček a koncový profil. Rámeček je nastavitelný na tloušťku dlaždice,
dokonce i po obkládání, což zajišťuje přesnou, bezpečnou a esteticky perfektní
pokládku s řezanými dlaždicemi. Každý z roštů může být uzpůsoben konkrétním
potřebám použitím jednoho z našich koncových profilů, které jsou zobrazeny níže.

PLANo MATNý

PLANo LEšTěNý

LEVEL-3

TEChNIC

TILE (dlaždice)

SKLo

černé

bílé

Vlastnosti produktu
• 54 mm hluboký žlab pro instalace s požadavkem na sníženou
stavební výšku

• Standardní kapacita od 26,4 l/min (jednoduchý sifon) a 45 l/min
(dvojitý sifon)

• Výškově nastavitelné a přizpůsobitelné rošty.
• 100% vodotěsnost vzhledem k předlepenému límci a výrobě
žlabu tzv. technologií hlubokého tažení.

• Instalační přípravek ”I-Buddy” pro rychlou a přesnou instalaci.
• Regulace odtoku vody do sifonu
• ”I-Slope” je nakloněná deska, která umožňuje jednoduchou instalaci
bezbariérových walk-in” sprchových koutů.
”

*není součástí žlabu, ale lze ji objednat jako příslušenství

• Konstruováno z vysoce kvalitní nerezavějící oceli (316 a 304)
a ABS

• Vytvořte nekončící žlab s využitím spojovacího dílu pro spojování
žlabů

• Vyjímatelný sifon pro důkladné čištění
• Doplňky ” I-Cube” a ”I-Lock” pro váš komfort

Výhody

Předlepený límec
I-Drain se odlišuje od ostatních sprchových žlabů
integrací důmyslného předlepeného límce. Tato
inteligentní konstrukce je vysoce efektivní řešení pro krytí
ploch náchylných k prosáknutí. Přidáním dodatečného
” rohového dílu” jsou místa, které jsou obvykle náchylná
k prosáknutí, dokonale utěsněná.
*Tento předlepený hydroizolační límec garantuje voděodolnost plochy
v bezprostředním okolí žlabu. Celková plocha sprchového prostoru musí být
vodotěsná, čehož je docíleno použitím standardu vnějšího hydroizolačního koberce,
který musí být připojen při instalaci.

I-Buddy
I-Buddy” je polystyrenový blok, který zajišťuje přesnou
”
a správnou instalaci sprchového žlabu. Vyrovnává
povrch, absorbuje jeho nerovnosti a nabízí Vám referenční
bod pro vyrovnání jakýchkoli přebytků mazaniny. Rychlost
a přesnost instalace tím významně stoupá.

I-Slope
” I-Slope” je instalační přípravek, který je kompatibilní
se sprchovými žlaby LINEAR. Použitím instalační sady
” I-Slope” rychle vytvoříte podlahu sprchového koutu
s požadovaným spádem. Konstrukce I-Slope vede
k praktickému bezbariérovému ” walk-in” sprchovému
koutu připravenému k obkládání. ” I-Slope” je konstruován
z materiálu odolného vůči bodovému zatížení.

Regulace odtoku vody do sifonu
Situace se sníženou hladinou vody v sifonu (situace 1)

Zadržovaná voda postupně odtéká směrem k sifonu (situace 2)

Náš patentovaný zadržovací systém (tzv. ” vodní brzda”),
který zadržuje vodu a poté ji postupně uvolňuje,
aby naplnila sifon, zajišťuje garantované správné vytížení
vody v sifonu po sprchování.
Vlevo můžete nalézt objasňující schémata:
• Tato hladina vody v odtoku je příliš nízká (situace 1).
• ”Vodní brzdy” zadržovaly nějakou vodu a nepropouštěly
ji skrz. Nyní postupně uvolňují tuto vodu malým
kanálkem uprostřed sprchového žlabu (situace 2).
• Zadržovaná voda postupně odtéká směrem k sifonu
a optimálně jej vytěžuje (situace 3).

Požadovaná hladina vody v sifonu (situace 3)

Nekonečné kombinační možnosti

I-Drain je dostupný v 7 standardních velikostech, které
mohou být kombinováno s dvěma typy spojovacích
dílů: přímý spojovací díl a rohový spojovací díl 90°.
Tento sortiment nabízí maximální a nekonečné
kombinační možnosti.
* pro Plano matný a Plano leštěný

Tip I-Cube
Na horní straně vyjímatelného sifonu se sítkem
vyvinula společnost I-Drain kostku pro údržbu
I-Cube”. Kostka ” I-Cube” efektivně eliminuje
”
tvorbu pěny a nepouští nečistoty k odtoku.

Flexibilita

Materiály
Sprchový žlab I-Drain je vytvořen tzv. technologií
hlubokého tažení z jednoho kusu nerez oceli,
díky čemuž je čištění žlabu velice snadné. I-Drain
používá materiály nejvyšší možné kvality a neustále
je podrobuje zkouškám a testování.
• Žlab - nerezavějící ocel 316
• Rošt - nerezavějící ocel 304 (případně 316)
• Sifon a opory roštu - ABS

Rošty s nastavitelnou
výškou
Každý z našich roštů je dodáván s integrovaným
rámečkem a distančními podložkami ( ” riser blocks”).
Rozdíly ve výšce mezi dlaždicí a roštem jsou vyrovnány
po obložení použitím distančních podložek ( riser bloků”).
”
Tloušťka dlaždice se může pohybovat mezi 3 až 30 mm.
Rámeček zajišťuje, že řezané a ostré dlaždice mohou být
položeny přesně, bezpečně a esteticky.

* Podívejte se na technická data pro přehled všech dostupných
materiálů.

Distanční podložky ( riser blocks”) pro různé tloušťky dlaždic
”

Vyjímatelný
sifon
Sifon byl schválen společností Kiwa podle
standardu EN1253 a je snadno vyjímatelný
z odtoku, což umožňuje důkladné čištění. Většina
špíny je shromažďována vyjímatelným sítkem,
což chrání Váš sifon před ucpáním.

Tip I-Lock
I-Lock” poskytuje uzávěr pro uzavření odtoku
”
od kanalizace během dlouhé nepřítomnosti nebo
nečinnosti.
I-Lock” je zejména užitečný při odjezdu na dlouhou
”
dovolenou, v prázdném bytě nebo v prázdných nájemních
domech.

Inspirujte se
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Detaily

LINEAR
Z nákresu je zřejmé, že každá součást odtoku sprchového žlabu Linear přispívá
k vytváření dokonalého, flexibilního a snadno čistitelného odtoku. Dále je z nákresu
„
zřejmá poloha distančních podložek („riser bloků ) (3) a umístění sítka (8)
mezi jednotlivými díly sifonu. Všechny části a díly jsou popsány níže.
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1 RošT (KoNCoVý PRoFIL/ RÁMEČEK)
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VNěJšÍ šRoUBoVACÍ ČÁST

4
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DISTANČNÍ PoDLoŽKy RISER BLoCKS”
”
(3) Riser blocks
VoDNÍ BRZDA
(4) Water buffer

(1) Grating
(2) Suction nap
6

oPoRA RošTU

5

DRŽÁK I-CUBE

(5) I-Cube holder
(6) Spacer

(8) Strainer
10 VNITŘNÍ šRoUBoVACÍ
ČÁST
(9) Outer screw part

11 NÁTRUBEK
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(10) Binnenschroefdeel met dichtingsringen
(11) Slip coupler
(12) I-buddy
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BLoK I-BUDDy”

”
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LINEAR
LINEAR 54

Linear 54 - 1 nebo 2 sifony
stavební výška 54 mm*

LINEAR 72

Linear 72 - 1 nebo 2 sifony
stavební výška 72 mm*

* bez podlahové krytiny

Technická data
.
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.
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LINEAR 54

.

1sifon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2sifony

LINEAR 72
1sifon

/

2sifony

.

ChAPE M/D 54
1sifon

/

2sifony

.

ChAPE M/D 72
1sifon

/

2sifony

ČTVEREC
1sifon

/

2sifony

Materiál
Nerezavějící ocel -

Nerezavějící ocel -

Nerezavějící ocel -

Nerezavějící ocel -

1,25mm

1,25mm

1,25mm sanded

1,25mm sanded

1,25mm

Rošt

Nerezavějící ocel

Nerezavějící ocel

Nerezavějící ocel

Nerezavějící ocel

Nerezavějící ocel

Vnitřní šroubovací část

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Vnější šroubovací část

ABS PC

ABS PC

ABS PC

ABS PC

ABS PC

Sifon

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

Těsnící kroužek

Silikon

Silikon

Silikon

Silikon

Silikon

.

.

.

.

.

0,44 l/s - 0,75 l/s

0,47 l/s - 0,82 l/s

0,44 l/s - 0,75 l/s

0,47 l/s - 0,82 l/s

0,44 l/s - 0,75 l/s

Rozměry
72mm

57mm

75mm

65mm

bez podlahové

bez podlahové

bez podlahové

bez podlahové

bez podlahové

krytiny

krytiny

krytiny

krytiny

krytiny

60 - 70 - 80 - 90 -

60 - 70 - 80 - 90 -

60 - 70 - 80 - 90 -

60 - 70 - 80 - 90 -

30x30 - 45x45 -

100 - 110 - 120

100 - 110 - 120

100 - 110 - 120

100 - 110 - 120

60x60

90 - 100 - 110 - 120

90 - 100 - 110 - 120

90 - 100 - 110 - 120

90 - 100 - 110 - 120

60x60

Délka žlabu +

Délka žlabu +

Délka žlabu +

Délka žlabu +

33mm

33mm

99mm

99mm

šířka roštu

55mm

55mm

55mm

55mm

-

Výška hladiny vody
v sifonu

30mm

50mm

30mm

50mm

30mm

Výstup

40mm - 2x40mm

50mm - 2x50mm

40mm - 2x40mm

50mm - 2x50mm

40mm - 2x40mm

Tloušťka dlažby

od 3mm do 3cm*

od 3mm do 3cm*

od 3mm do 3cm*

od 3mm do 3cm*

od 3mm do 1,2cm

Tloušťka obkladu zdi

od 5mm do …

od 5mm do …

od 5mm do …

od 5mm do …

.

.

.

.

Délka roštu (cm)

Délka sprchového žlabu

.

.

54mm
stavební výška

.

.

Kapacita
9mm vodní sloupec

.

.

Nerezavějící ocel -

Sprchový žlab

.

.

/

.

15x15

.

.

.

Total + 60mm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Záleží na
vybraném roštu

Čísla výrobků/zboží

Číslo výrobku/
zboží

popis

LineaR 54
1 sifon

2 sifony

ID4M06001…1

-

Sprchový žlab 600mm s límcem, odpad 40mm

ID4M07001…1

-

Sprchový žlab 700mm s límcem, odpad 40mm

ID4M08001…1

-

Sprchový žlab 800mm s límcem, odpad 40mm

ID4M09001…1

ID4M09002…1

Sprchový žlab 900mm s límcem, odpad 40mm

ID4M10001…1

ID4M10002…1

Sprchový žlab 1000mm s límcem, odpad 40mm

ID4M11001…1

ID4M11002…1

Sprchový žlab 1100mm s límcem, odpad 40mm

ID4M12001…1

ID4M12002…1

Sprchový žlab 1200mm s límcem, odpad 40mm

LineaR 72
1 sifon

2 sifony

ID5M06001…1

-

Sprchový žlab 600mm s límcem, odpad 50mm

ID5M07001…1

-

Sprchový žlab 700mm s límcem, odpad 50mm

ID5M08001…1

-

Sprchový žlab 800mm s límcem, odpad 50mm

ID5M09001…1

ID5M09002…1

Sprchový žlab 900mm s límcem, odpad 50mm

ID5M10001…1

ID5M10002…1

Sprchový žlab 1000mm s límcem, odpad 50mm

ID5M11001…1

ID5M11002…1

Sprchový žlab 1100mm s límcem, odpad 50mm

ID5M12001…1

ID5M12002…1

Sprchový žlab 1200mm s límcem, odpad 50mm

Chape M 54
1 sifon

2 sifony

ID4ZSM06001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 600mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM07001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 700mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM08001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 800mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM09001…1

ID4ZSM09002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 900mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM10001…1

ID4ZSM10002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1000mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM11001…1

ID4ZSM11002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1100mm bez límce, odpad 40mm

ID4ZSM12001…1

ID4ZSM12002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1200mm bez límce, odpad 40mm

Chape M 72
1 sifon

2 sifony

ID5ZSM06001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 600mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM07001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 700mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM08001…1

-

Chape sprchový žlab ”stěnový” 800mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM09001…1

ID5ZSM09002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 900mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM10001…1

ID5ZSM10002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1000mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM11001…1

ID5ZSM11002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1100mm bez límce, odpad 50mm

ID5ZSM12001…1

ID5ZSM12002…1

Chape sprchový žlab ”stěnový” 1200mm bez límce, odpad 50mm

Čísla výrobků/zboží
Rošt Plano matný
IDRo0600A

Rošt Plano matný 600

IDRo0700A

Rošt Plano matný 700

IDRo0800A

Rošt Plano matný 800

IDRo0900A

Rošt Plano matný 900

IDRo1000A

Rošt Plano matný 1000

IDRo1100A

Rošt Plano matný 1100

IDRo1200A

Rošt Plano matný 1200

Rošt Plano leštěný
IDRo0600F

Rošt Plano leštěný 600

IDRo0700F

Rošt Plano leštěný 700

IDRo0800F

Rošt Plano leštěný 800

IDRo0900F

Rošt Plano leštěný 900

IDRo1000F

Rošt Plano leštěný 1000

IDRo1100F

Rošt Plano leštěný 1100

IDRo1200F

Rošt Plano leštěný 1200

Rošt leVel-3
IDRo0600Z

Rošt Level-3 matný 600

IDRo0700Z

Rošt Level-3 matný 700

IDRo0800Z

Rošt Level-3 matný 800

IDRo0900Z

Rošt Level-3 matný 900

IDRo1000Z

Rošt Level-3 matný 1000

IDRo1100Z

Rošt Level-3 matný 1100

IDRo1200Z

Rošt Level-3 matný 1200

Rošt tecHnic
IDRo0600D

Rošt Technic matný 600

IDRo0700D

Rošt Technic matný 700

IDRo0800D

Rošt Technic matný 800

IDRo0900D

Rošt Technic matný 900

IDRo1000D

Rošt Technic matný 1000

IDRo1100D

Rošt Technic matný 1100

IDRo1200D

Rošt Technic matný 1200

Rošt tile (dlaždice)
IDRo0600y

Rošt Tile (dlaždice)

600

IDRo0700y

Rošt Tile (dlaždice)

700

IDRo0800y

Rošt Tile (dlaždice)

800

IDRo0900y

Rošt Tile (dlaždice)

900

IDRo1000y

Rošt Tile (dlaždice) 1000

IDRo1100y

Rošt Tile (dlaždice) 1100

IDRo1200y

Rošt Tile (dlaždice) 1200

Rošt sklo
IDRo0600T

Rošt Sklo černý 600

/

IDRo0600S

Rošt Sklo bílý 600

IDRo0700T

Rošt Sklo černý 700

/

IDRo0700S

Rošt Sklo bílý 700

IDRo0800T

Rošt Sklo černý 800

/

IDRo0800S

Rošt Sklo bílý 800

IDRo0900T

Rošt Sklo černý 900

/

IDRo0900S

Rošt Sklo bílý 900

IDRo1000T

Rošt Sklo černý 1000

/

IDRo1000S

Rošt Sklo bílý 1000

IDRo1100T

Rošt Sklo černý 1100

/

IDRo1100S

Rošt Sklo bílý 1100

IDRo1200T

Rošt Sklo černý 1200

/

IDRo1200S

Rošt Sklo bílý 1200

Příslušenství
sítko
ID000004AM
ID004AM050
ID000005BJ
ID005BJ050

Sítko
Sítko
Sítko
Sítko

40mm (1 ks)
40mm (50 ks)
50mm (1 ks)
50mm (50 ks)

tuba silikonoVé Pasty
ID00GRE001
ID00GRE050

Tuba silikonové pasty (1 ks)
Tuba silikonové pasty (50 ks)

Přímý sPojovací díl roštů
ID000007S3
ID000007S3G

Přímý spojovací díl roštů 10cm, matný
Přímý spojovací díl roštů 10cm, leštěný
k dispozici pro 40mm žlaby a 50mm žlaby

RoHoVý sPojoVací díl Roštů 90°
ID000009C3
ID000009C3G

Rohový spojovací díl roštů 90° (10cmx10cm) matný
Rohový spojovací díl roštů 90° (10cmx10cm) leštěný
k dispozici pro 40mm žlaby a 50mm žlaby

distanČní Podložky ”RiseR bloky”
ID00008025
ID000007BB
ID00016050
ID000007AF

Distanční
Distanční
Distanční
Distanční

podložky
podložky
podložky
podložky

”Riser
”Riser
”Riser
”Riser

bloky”
bloky”
bloky”
bloky”

2,5mm (8 kusů)
2,5mm (12 kusů)
5mm (16 kusů)
5mm (24 kusů)

dRžák Čistící tablety ”i-cube”
ID000007AU
ID007AU050
IDICUBE004
IDICUBESho
IDICUBE100

Držák ” I-Cube” (čistící tablety) 2 kusy (žlaby 40mm nebo 50mm)
Držák ” I-Cube” (50 kusů) (žlaby 40mm nebo 50mm)
” I-Cube” čistící tableta, balení po 4 kusech (1 balení)
” I-Cube” čistící tableta, balení po 28 kusech (1 balení)
” I-Cube” čistící tableta, balení po 100 kusech (1 balení)

nátRubek
IDMoF0040
IDMoF0050

Nátrubek 40 (5 kusů)
Nátrubek 50 (5 kusů)

i-buddy
K dispozici na vyžádání / Prosím, uveďte v objednávce objednací číslo
výrobku

i-lock
ID000007AI
ID007AI050
ID000007AJ
ID007AJ050

I-Lock
I-Lock
I-Lock
I-Lock

40 včetně těsnícího kroužku (1 ks)
40 včetně těsnícího kroužku (50 ks)
50 včetně těsnícího kroužku (1 ks)
50 včetně těsnícího kroužku (50 ks)

Vodní bRzda
ID000007AG

Vodní brzda (2 kusy)
k dispozici pouze pro 40mm žlab

PřísaVka PRo Vyjmutí Roštu
ID00SUN001
ID00SUN050

Přísavka pro vyjmutí roštu (1 ks)
Přísavka pro vyjmutí roštu (50 ks)

odVíjeČ HydRoizolaČníHo kobeRce s dělícím nožem
odvíječ hydroizolačního koberce s dělícím nožem

HydRoizolaČní kobeRec (oZNAČENo LoGEM I-DRAIN)

<

1M

>

CMD0300

IDM000005
IDM000030

hydroizolační koberec 5m
hydroizolační koberec 30m

Zastoupení pro ČR
EUROHEAT, s.r.o.
Rochlická 1855
CZ-46311 Liberec
Telefon +420 /

485 120 895
482 345 690
Telefax +420 / 485 120 895
E-Mail info@euroheat.cz
www.euroheat.cz
Zastúpenie pre SR
EUROHEAT SK, s.r.o.
Na paši 4
SK-82102 Bratislava
Telefon +421 / 2 / 4364 2919
905 372 234
Telefax +421 / 2 / 4364 2919
E-Mail euroheat@euroheat.sk
www.euroheat.sk

I-d r a IN™ a brand of
N’s EE BEl GIUm
Head Office
Ambachtsweg 14
3890 Gingelom
T +32 (0) 11 68 96 68
F +32 (0) 11 68 50 86
www.I-DRAIN.com
info@i-drain.com
Společnost GROUP NIVELLES není zodpovědná za možné chyby tisku nebo
chyby v obrázcích a nákresech v této brožuře - jde o nezávazný dokument.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit design produktu a specifikace.
Mohou se vyskytnout menší rozdíly mezi tištěnými a skutečnými barvami.
ID-C01-1004-TJ01

