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Odwodnienia liniowe s  nie tylko 

praktyczne – s  nale ycie u zna-

wane jako kwintesencja kom fortu 

oraz luksusu. To w a nie luksus potrzebuje 

niezawodnej techniki. Odp ywy CeraLine 

firmy DALLMER cz  perfekcyjne uszczel-

nienie z najwy szym poziomem wzornic-

twa, które zosta o wielokrotnie docenione 

i nagrodzone.

Innowacyjne rozwi zania firmy DALLMER 

gwarantuj , e odp ywy CeraLine s  bezpie-

czne i wygodne, zarówno w monta u, jak 

i u ytkowaniu. Mog  by  one zamontowane 

zarówno bezpo rednio przy cianie, jak 

i w dowolnym miejscu w p aszczy nie pod-

ogi. Wsz dzie tam, gdzie istotna jest nie-

wielka wysoko  zabudowy, w a ciwym roz-

wi zaniem jest listwa odp ywowa CeraLine 

Nano o wysoko ci zabudowy jedynie 68 mm!

Listwy CeraLine s  wykonane ze stali nie-

rdzewnej z konstrukcyjnie uwzgl dnio-

nym spadkiem, co gwarantuje prawid owe

odwodnienie i samoczyszczenie. Ko nierz 

fabrycznie pokryty warstw  piasku, któ-

ry umo liwia atwe po czenie z izolacja-

mi alternatywnymi, wyciszaj ce nó ki mon-

ta owe do regulacji wysoko ci, pokrywa 

ochronna oraz szablon do precyzyjnego u o-

enia p ytek pod ogowych sprawiaj , e in-

stalacja listwy jest prosta, a korpus wpustu 

z atwym do czyszczenia syfonem zapewnia 

higien  u ytkowania.

Jednak odp ywy firmy 

DALLMER to nie tylko atwo

monta u i komfort eksploata-

cji. To równie  luksusowy design. 10 warian-

tów pokryw pozwoli zadowoli  ka dy gust. 

Oprócz trzech podstawowych wariantów 

Standard, Design czy Individuell, w ofercie 

posiadamy tak e szeroki wachlarz pokryw 

z interesuj cych materia ów w ró norod-

nych zestawieniach. 

Na przyk ad szk o ko-

lorowe, które jest odpo-

wiedzi  na najbardziej 

ekstrawaganckie wy-

magania lub drewno te-

kowe, b d ce klasycz-

nym tworzywem do 

budowy odzi. Jednak 

niew tpliwie do najbar-

dziej ekskluzywnych zaliczamy pokrywy ze 

stali nierdzewnej polerowanej oraz w kolo-

rze czarnym matowym. Pokrywa Individuell 

umo liwia w asn  aran acj  poprzez wkle-

jenie p ytek pod ogowych lub kamienia na-

turalnego co sprawia, e odp yw dos ownie 

stapia si  z pod og  i staje si  niewidoczny. 

Najlepiej zobaczy  to na w asne oczy!
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DALLMER CeraLine – luksus, design, niezawodno


