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Odp ywy liniowe ciesz  si  coraz 
wi ksz  popularno ci . Obecnie 
rynek oferuje szereg wariantów 

odp ywów, których design z atwo ci
przypadnie do wielu gustów. Jak wybra
produkt by unikn  ewentualnych rozcza-
rowa  zwi zanych z kosztownymi napra-
wami?

1. PRZEDE WSZYSTKIM 
TRWA O
Ka dy, kto robi  ju  remont azienki wie, 
ile czasu oraz pieni dzy mo e on poch o-
n . Dlatego wybieraj c odp yw liniowy, 
starajmy si  zwróci  uwag  na jego trwa-
o . Tutaj nale y wzi  pod uwag  odpor-

no  na uszkodzenia mechaniczne oraz 
korozj . Produkt przecie  b dzie mia  bez-
po redni  styczno  z wod  oraz wilgoci .
W tym przypadku warto zwróci  uwag
na produkty wykonane z aluminium, któ-
re gwarantuj  ca kowit  odporno  na rdz
oraz nie odbarwiaj  si  z biegiem lat.   

2. PO DRUGIE: STABILNO
POSADOWIENIA
Warto zwróci  uwag  na liczb  nó ek mon-
ta owych, które posiada wybrany przez 
nas odp yw. Najlepiej trzymajmy si  za-
sady, e wi ksza ilo  nó ek gwarantuje 
wi ksz  stabilno  produktu. Ponadto nó -
ki monta owe stosowane w odp ywach po-
winny gwarantowa  wygodn  regulacj
wysoko ci monta owej. Przyk adem takie-
go produktu jest odp yw liniowy Slim Lux 
(prod. Schedpol).

3. ELEMENTY 
USZCZELNIAJ CE
Szczelno  konstrukcji ma tutaj kluczowe 
znaczenie. Bior c pod uwag  fakt, i  pro-
dukt b dzie mia  bezpo redni  styczno
z wod  i wilgoci , nie mo emy sobie pozwo-
li  na adnego rodzaju w tpliwej jako ci od-

p yw. Dlatego nale y zwróci  uwag  na ja-
ko  wykonania i przede wszystkim metod

czenia elementów. Przy wyborze odp y-
wu liniowego warto jest te  zwróci  uwag
na kompletno  zestawu, zawarte elementy 
uszczelniaj ce oraz syfon. Pami tajmy tak-
e, i  najni sze syfony cz sto nie gwarantu-

j  wydajnego odprowadzania wody oraz po-
woduje szybsze jej wysychanie. Niesie to ze 
sob  ryzyko przedostawania si  nieprzyjem-
nych zapachów z kanalizacji. Kompletny 
zestaw zaoszcz dza nam przede wszystkim 
czas i pieni dze – a tak e gwarantuje bez-
piecze stwo u ytkowania.

4. MO LIWO
MECHANICZNEGO 
CZYSZCZENIA
Kontynuuj c temat czysto ci oraz bezpie-
cze stwa w azience, warto zwróci  uwag
na to, i  w skie listwy maskuj ce w cien-
kich odp ywach liniowych kojarz  si  nie 
tylko z elegancj  oraz minimalnym desi-
gnem, ale tak e – trudno ciami w czysz-
czeniu. Je eli podczas sprz tania azienki, 
nie chcemy zalewa  produktu ogromn  ilo-
ci  chemicznych rodków czyszcz cych, 

nale y postawi  na mo liwo  r czne-
go czyszczenia odp ywu. Wszyscy wiemy, 
i aden rodek czyszcz cy nie zaoferuje 
efektów równych w asnor cznemu uprz t-
ni ciu zabrudze . Odp yw szczelinowy 
Slit Advance (prod. Schedpol – 12 mm!) 
daje mo liwo  czyszczenia mechaniczne-
go dzi ki sprytnemu systemowi wyjmowa-
nych koszyczków zabezpieczaj cych syfon.

5. ODP YW LINIOWY 
W NOWOCZESNYM 
WYDANIU – BRODZIK 
PODP YTKOWY
Alternatywnym rozwi zaniem jest wy-
bór brodzika podp ytkowego Stabilsound®. 
Odp yw liniowy wykonany w tej technolo-

gii posiada fabrycznie wyprofilowane spa-
dy, które gwarantuj  bezproblemowy od-
p yw wody do rynny. Bezpiecze stwo 
szczelno ci, zapewnia zintegrowana z kon-
strukcj  brodzika mata uszczelniaj ca, któ-
ra chroni przed przedostawaniem si  wilgo-
ci oraz zapewnia znakomit  przyczepno
kleju. Wielowarstwowe wzmocnienie za-
pewnia wysok  wytrzyma o  na nacisk, 
a wype nienie izoluj ce minimalizuje efek-
ty akustyczne oraz zapobiega utracie ciep a. 
Do tego monta  odp ywu liniowego w tej 
technologii jest szybszy i atwiejszy.

Widzimy wi c, e wybór odpowiednie-
go odp ywu liniowego do naszej azien-
ki nie musi by  trudny czy niemo liwy. 
Wystarczy tylko, e podejdziemy do niego 
zgodnie z wy ej wymienionymi zasadami. 
Dzi ki temu zyskamy pewno , e zakupio-
ny przez nas odp yw pozostanie niezawod-
ny przez wiele lat u ytkowania. 

5 RZECZY, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCI  UWAG , DECYDUJ C SI  NA ODP YW LINIOWY
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 Slit Advance – szer. maskownicy – 1,2 cm!  Slim Lux – szer. maskownicy – 3,5 cm.  Base – szer. maskownicy – 8 cm.
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