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Podlahové koupelnové kanálky umožňují bezbariérový vstup do
sprchového koutu. Použitím tohoto systému docílíte kompaktní jednolité
podlahy, která vytváří esteticky sladěný celek. Sprchový prostor je od
suchého elegantně oddělen nerezovým roštem nebo funkční odtokovou
spárou v podlaze či ve stěně, popř. je zakryt stejným druhem dlažby, jako
na podlaze sprchového koutu.

Sprchový žlábek NOK CLASSIC, pro rošt 80 mm, nerez.
Žlábek je možno umístit do prostoru nebo ke stěně.
Délka 600 - 1100 mm, min. výška 80 mm.
Vzhled roštu je při tomto provedení určující pro působení v prostoru.
Rošt pro NOK CLASSIC, nerez, cena od 1 940,-

cena od

3 870,Sprchový žlábek NOK, základní těleso z nerezi, výška 100 mm, odtokový
výkon až 0,7l/s, se zápachovým uzávěrem a stavitelnou odtokovou trubkou,
s izolační přírubou pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních
pásů. Ceny sprchových žlábků jsou kalkulovány bez roštů, pro kompletaci
nutno dokoupit rošt.

Sprchový žlábek NOK SLOT, pro rošt 44 mm, nerez.
Pro umístění do prostoru.
Délka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.
Rošt pro NOK SLOT, nerez, cena od 2 210,-

cena od

4 440,-

 Kolem kanálku je stabilizační plech s nanesenou vrstvou cementové
dvousložkové pružné hmoty, která výborně přilne k hydroizolaci.
 Stavěcí šrouby umožňují usadit kanálek do vodorovné polohy =
nožičky lze nastavit od 100 do 120 mm.
 Není nutno spádovat ze všech čtyř stran, spáduje se pouze jedním
směrem ve sklonu k žlabu.

Sprchový žlábek NOK SLOT L, pro rošt 44 mm, nerez.
Pro usazení podél stěny na „L“ profil.
Délka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.
Rošt pro NOK SLOT L, nerez, cena od 2 210,-

cena od

4 440,-

Velký výběr dekorů kanálkových roštů
naleznete v našem katalogu.

cena od

7 150,-

Snadná montáž

Sprchový žlábek NOK PHANTOM, spára 5 mm, nerez.
Sprchový kanálek je umístěn ve spoji stěny a podlahy.
Voda po podlaze odtéká a mizí 5 mm spárou - odtok není téměř viditelný.
Délka 800 x 1400 mm, min. výška 80 mm.
Řešení zaujme svojí čistotou provedení. Není třeba rošt!

1. Připravte místo pro instalaci, vyrovnejte odtokový kanálek NOK pomocí
nožiček a proveďte jeho napojení na odtokové potrubí (ne flexibilní
hadicí)
2. Proveďte zkoušku těsnosti a doplňte skladbu podlahy po spodní lem
kanálku NOK (před zatuhnutím směsi zkontrolujte znovu vyrovnání
kanálku).
3. Po řádném vytvrzení naneste hydroizolační stěrku s bandáží - pozor na
dodržení technologického postupu daného výrobce.

Sprchový žlábek NOK TRIANGEL, pro rohový rošt, nerez.
Žlábek se upevňuje do rohu a umožní elegantní odtok vody.
Délka 300 x 300 mm, min. výška 80 mm.
Rošt pro NOK TRIANGEL, nerez, cena od 2 160,-

cena od

4 640,-

Podrobné technické specifikace naleznetne na www.sapho.cz
SAPHO s.r.o., 250 65 Líbeznice u Prahy, tel.: 283 090 760, fax: 283 090 761, e-mail: odbyt@sapho.cz, www.sapho.cz

4. Do výšky hrany kanálku dolepte dlažbu dle technologických postupů.
Následně proveďte spárování dlažby a kolem hrany kanálku použijte
pružnou těsnící hmotu (silikon).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.
CZ 372/N 3 000/2009/2/HUGO/nov 03

