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Odp ywy prysznicowe Wiper przezna-
czone s  do stosowania w nowoczesnych 
rozwi zaniach architektonicznych kabin 
prysznicowych, co pozwala na swobodny 
dobór kszta tu kabiny oraz wyko czenia po-
wierzchni pod ogi. Zastosowanie rynienek 
lub wpustów pozwala na rezygnacj  z pro-
gu przy wej ciu do kabiny oraz wp ywa na 
popraw  estetyki wizualnej pomieszcze-
nia. Wszystkie elementy odwodnienia wy-
konane s  z wysokiej jako ci certyfikowa-
nej stali nierdzewnej (AISI 304 i AISI 316), 
co gwarantuje trwa o , odporno  na ko-
rozj  i niezmienny wygl d w trakcie u yt-
kowania. Wszystkie rynienki i wpusty pro-
dukowane przez firm  Wiper obj te zosta y
programem Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego Pa stwowego Zak adu Higieny 
„Produkt z atestem”.

PREMIUM z syfonem SNAKE to podsta-
wowa seria odp ywów liniowych, która jest 
zaopatrzona w stalowy ko nierz izolacyj-
ny. Dost pnych jest 6 wzorów kratek (w tym 
PURE – do wyklejenia p ytkami), w 3 wy-
ko czeniach (poler, szlif, mat). D ugo ci 
standardowe rynienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 110, 120. Przepustowo  syfonu to 
36 l/min (dane wg EN 1253), wysoko  zasy-
fonowania: 30 mm.

INVISIBLE z syfonem McAlpine to wizu-
alnie minimalistyczny odp yw liniowy. 
Wykonany jest z wysokiej jako ci stali nie-
rdzewnej. Zabudowana rynienka jest ca -
kowicie niewidoczna, jedyne co widzimy, 
to szczeliny w posadzce, przez które od-

p ywa woda. Szeroko  kratki to 80 mm. 
Rozwi zanie to polecamy dla posadzek wy-
konanych z materia ów, których kraw dzie 
mo na po doci ciu, estetycznie obrobi  (np. 
gres, marmur). Wysoko  zabudowy 88 mm. 
Przepustowo  26/50 l/min.

Nasza oferta: 
p yty brodzikowe SHOWERBASE 
i SHOWERLAY, 
kompletne systemy izolacji, 
zestawy uszczelniaj ce, 
mata uszczelniaj ca ISOL-ONE, 
kabiny prysznicowe, 
odwodnienia zewn trzne, 
zadaszenia nad drzwi, 
balustrady typu portfenetr, 
drzwi przesuwne. 
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Firma Wiper powsta a
w 1999 roku i zajmuje si
wytwarzaniem wysokiej jako-
ci elementów wyposa enia

budynków, m.in. odwodnie .
Przedsi biorstwo dba o wysok
jako  swoich wyrobów oraz 
ich funkcjonalno  dzi ki zasto-
sowaniu nowoczesnych proce-
sów produkcyjnych opartych 
na komputerowych systemach 
projektowych, m.in. na projek-
towaniu CAD ze szczegó owym 
modelowaniem przestrzennym 
(3D). Wyroby wytwarzane s
w fabryce w Miko owie i sprze-
dawane zarówno w Polsce, 
w pa stwach Unii Europejskiej 
oraz poza ni .
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