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Odwodnienia liniowe firmy DALLMER są od-
powiedzią na nawet najbardziej wybredne wy-
magania. Są nie tylko praktyczne; są uznawa-
ne jako kwintesencja komfortu oraz luksusu. 
To właśnie luksus potrzebuje niezawodnej 
techniki. Odpływy CeraWall i  CeraLine fir-
my DALLMER łączą perfekcyjne uszczelnie-
nie podłogowe z najwyższym poziomem wzor-
nictwa, które zostało wielokrotnie docenione 
i nagrodzone.

Innowacyjne rozwiązania firmy DALLMER 
gwarantują, że odpływy CeraLine są bezpiecz-
ne i wygodne, zarówno w montażu jak i użyt-
kowaniu. Mogą być one zamontowane zarówno 
bezpośrednio przy ścianie, jak i w dowolnym 
miejscu w płaszczyźnie podłogi. Wszędzie tam, 
gdzie istotna jest niewielka wysokość zabudo-
wy, właściwym rozwiązaniem jest listwa od-
pływowa CeraLine Nano o wysokości zabudo-
wy jedynie 68 mm.

Listwy CeraLine są wykonane ze stali nie-
rdzewnej z konstrukcyjnie uwzględnionym spad-
kiem, co gwarantuje prawidłowe odwodnienie 
i samoczyszczenie. Kołnierz fabrycznie pokry-
ty warstwą piasku, umożliwiającym łatwe po-
łączenie z izolacjami alternatywnymi, wycisza-
jące nóżki montażowe do regulacji wysokości, 
pokrywa ochronna oraz szablon do precyzyjnego 
ułożenia płytek podłogowych sprawiają, że in-
stalacja listwy jest prosta, a korpus wpustu z ła-
twym do czyszczenia syfonem zapewnia higienę 

użytkowania. Wiele wariantów pokryw pozwo-
li zadowolić każdy gust. Trzem podstawowym 
wariantom Standard, Design czy Individuell, to-
warzyszą pokrywy z interesujących materiałów. 
Na przykład szkło kolorowe, które jest odpowie-
dzią na najbardziej ekstrawaganckie wymaga-
nia lub drewno tekowe. Do najbardziej wyszu-
kanych zaliczamy pokrywy ze stali nierdzewnej 
polerowanej oraz w kolorze czarnym matowym. 
Pokrywa Individuell umożliwia własną aranża-
cję poprzez wklejenie płytek podłogowych lub 
kamienia naturalnego co sprawia, że odpływ do-
słownie stapia się z podłogą.

Nowością są odpływy przyścienne CeraWall 
S i P. CeraWall S dodają łazience dyskretnego 
akcentu, natomiast odpływy CeraWall P pozo-
stają niemal całkowicie niewidoczne. Odpływy 
CeraWall są niezwykle łatwe w montażu i eks-
ploatacji. Powyżej uszczelnienia zespolonego, 
zainstalowanego w przejściu pomiędzy ścianą 
a podłogą, woda kieruje się centralnie do obu-
dowy wpustu poprzez ukryty profil odpływowy 
(lub szynę odpływową). Skutek: brak skośnych 
nacięć na powierzchni natryskowej, łatwość 
czyszczenia i świetny wygląd. 

Ale najlepiej zobaczyć to na własne oczy.

Łazienka zmieniła się. Dzisiaj 
staje się przestrzenią życiową. 
Miejscem wewnętrznych re-
fleksji, odpoczynku i inspiracji... 
Kiedy granice się zacierają pyta-
my: łazienka? przestrzeń życio-
wa? Jedno i drugie! Rezultatem 
jest zindywidualizowana ar-
chitektura, jeszcze wyraźniej 
kreowana aby sprostać wyma-
ganiom ludzi. Bez kompromi-
sów. Łazienki, które wyznaczają 
standardy wzornictwa, wyboru 
materiałów i technologii. Co do 
najmniejszego szczegółu.
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