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Zrób to fachowo!

Firma Schedpol zaprojektowa a i wdro y a do sprzeda y nowoczesny uniwersalny no nik styropianowy. Dzi ki innowacyjnej 

i bardzo prostej metodzie czenia elementów – mo liwe sta o si  obudowanie i zamontowanie  ka dej wanny oraz 

ka dego brodzika w atwy i szybki sposób niezale nie od ich kszta tów i wymiarów, a to wszystko za pomoc  1 produktu 

w opakowaniu o niewielkich gabarytach!

Technologiczna rewolucja w no nikach 
styropianowych do brodzików i wanien
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PPHU SCHED-POL Sp. J. Stefan i Henryk Schaedler 

ul. Przemys owa 2, 64-400 Mi dzychód;

tel. (095) 748 13 57; fax (095) 748 81 85; 

http//www.schedpol.pl; e-mail: biuro@schedpol.pl

Nale y pami ta  tak e o tym, e tylko no niki styropianowe daj  100% stabilno

brodzika i wanny zarówno na rantach jak i na dnie.

o

Monta  nowych no ników jest czysty i wygodny, polega na przeprowadzeniu 

kolejnych czynno ci monta owych takich jak: 

• dobór elementów no nika (w zale no ci od d ugo ci obwodu wanny i jej 

kszta tu),

• czenie (zsuwanie) elementów no nika za pomoc  plastikowych cisków 

czeniowych,

• wklejenie no nika pod rant wanny na piank  monta ow ,

• regulacja i wklejenie podpórek wanny oraz ewentualnie podparcia siedziska 

(je li wanna lub brodzik posiadaj  siedzisko),

• dostosowanie no nika do istniej cego systemu odp ywowego (poprzez 

stosowne wyci cia),

• trwa e osadzenie wanny z no nikiem w danym miejscu poprzez przyklejenie 

ca o ci do posadzki,

• wyci cie otworu rewizyjnego, pod czenie syfonu,

• obudowanie p ytkami – koniec.

Sposób monta u nowego no nika na przyk adzie wanny pó okr g ej z siedziskiem 

mo na prze ledzi  na filmie instrukta owym zamieszczonym na stronie 

producenta: www.schedpol.pl

No niki styropianowe maj  niezaprzeczaln  przewag  nad innymi sposobami 

zabudowy brodzików oraz wanien; to najpopularniejszy system zabudowy w Europie. Prosty, czysty, szybki monta ,

mniejsze obci enie stropu ze wzgl du na l ejsz  konstrukcje, bezproblemowe klejenie p ytek

bezpo rednio do no nika oraz niski koszt zabudowy to tylko niektóre z zalet no ników styropianowych.

Osadzenie brodzika czy te  wanny na no niku oznacza najtrwalsze i najstabilniejsze posadowienie oraz szereg korzy ci

wynikaj cych z ich pó niejszego u ytkowania, takich jak:

- izolacja termiczna i akustyczna

- d ugoletnia wytrzyma o

- odporno  na zawilgocenie i zagrzybienie

- styropian jest bezpieczny i przyjazny dla rodowiska.
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