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Firma Wiper powsta a w 1999 roku i zajmuje 
si  wytwarzaniem wysokiej jako ci elemen-
tów wyposa enia budynków, m.in. odwod-
nie . Przedsi biorstwo dba o wysok  jako
swoich wyrobów oraz ich funkcjonalno
dzi ki zastosowaniu nowoczesnych procesów 
produkcyjnych opartych na komputerowych 
systemach projektowych, m.in. na projekto-
waniu CAD ze szczegó owym modelowaniem 
przestrzennym (3D). Wyroby wytwarzane s
w fabryce w Miko owie i sprzedawane zarów-
no w Polsce, w pa stwach Unii Europejskiej 
oraz poza ni . Oferta firmy Wiper to szero-
ki asortyment produktów. W ród nich s
zarówno elementy architektury zewn trz-
nej, jak te  wyposa enie wn trz (w postaci 
p yt brodzikowych i kabin prysznicowych). 
Jednak g ównym produktem firmy s  rynien-
ki prysznicowe i wpusty punktowe, których 
projekty rozwijane i udoskonalane s  od lat. 

Odp ywy prysznicowe Wiper przeznaczone 
s  do stosowania w nowoczesnych rozwi za-
niach architektonicznych kabin prysznicowych, 
co pozwala na swobodny dobór kszta tu ka-
biny oraz wyko czenia powierzchni pod ogi. 
Zastosowanie rynienek lub wpustów pozwala na 
rezygnacj  z progu przy wej ciu do kabiny oraz 
wp ywa na popraw  estetyki wizualnej pomiesz-
czenia. Wszystkie elementy odwodnienia wyko-
nane s  z wysokiej jako ci certyfikowanej stali 
nierdzewnej (AISI 304 i AISI 316), co gwaran-
tuje trwa o , odporno  na korozj  i niezmien-
ny wygl d w trakcie u ytkowania. Wszystkie 
rynienki i wpusty produkowane przez firm
Wiper obj te zosta y programem Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego Pa stwowego 
Zak adu Higieny „Produkt z atestem”. 

WIPER proponuje kilkadziesi t opcji kabin 
prysznicowych w oparciu o sze  podstawo-
wych uk adów zabudowy dopasowanych do in-
dywidualnych potrzeb klienta. Projektowanie 
na wymiar pozwala na dostosowanie kabiny do 
indywidualnego wn trza: poziomo i pionowo. 
Wst pna wycena przy podawaniu wymiarów 
w programie eDesign WIPER Edition (program 
do pobrania na stronie www.wiper.pl). 

Kabiny prysznicowe WIPER to: nieograni-
czone mo liwo ci wymiarowe, szeroki wybór 
uk adów i kszta tów tafli szk a, drzwi wn kowe, 
zabudowy naro ne, pó okr g e, wolnostoj ce, 
sko ne, bezpieczne szk o hartowane z pow ok
antykorozyjn  TIMELESS®, mosi ne, eleganc-
kie okucia, ekspresowa wycena, 10 lat gwarancji.

NASZA POZOSTA A OFERTA:
• p yty brodzikowe SHOWERBASE 
i SHOWERLAY
• zestawy uszczelniaj ce
• mata uszczelniaj ca ISOL-ONE
• kabiny prysznicowe
• odwodnienia zewn trzne
• zadaszenia nad drzwi
• balustrady typu portfenetr
• drzwi przesuwne

PREMIUM z syfonem SNAKE to podsta-
wowa seria odp ywów liniowych, która jest 
zaopatrzona w stalowy ko nierz izolacyjny. 
Dost pnych jest 6 wzorów kratek (w tym PURE
– do wyklejenia p ytkami), w 3 wyko czeniach 
(poler, szlif, mat). D ugo ci standardowe ry-
nienek [cm]: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 
Przepustowo  syfonu to 36 l/min (dane wg 
EN 1253), wysoko  zasyfonowania: 30 mm. 
INVISIBLE to wizualnie minimalistyczny od-
p yw liniowy. Wykonany jest z wysokiej jako-
ci stali nierdzewnej. Zabudowana rynienka jest 

ca kowicie niewidoczna, jedyne co widzimy, 

to szczeliny w posadzce, przez które odp ywa 
woda. Rozwi zanie to polecamy dla posadzek 
wykonanych z materia ów, które mo na po do-
ci ciu, estetycznie obrobi . PREMIUM SLIM
to rozwini cie linii PREMIUM. Rynienka jest 
w ska, kratka ma tylko 58 mm. W zestawie jest 
syfon ze stali nierdzewnej SMART TRAP® z sys-
temem Easy Clean o przepustowo ci 38 l/min, 
dzi ki niemu wysoko  przy zabudowie do ko -
nierza to 58 mm. ELITE SLIM to seria nowo-
czesnych odp ywów liniowych z ko nierzem 
izolacyjnym. Rynienki posiadaj  nowy, opa-
tentowany syfon ze stali nierdzewnej SMART 
TRAP® i systemem Easy Clean. Charakteryzuj
si  nisk  wysoko ci  zabudowy: 64 mm do ko -
nierza; regulowan  wysoko ci  ramki: 8-12 mm 
(opcja do 50 mm dla posadzek o wi kszej gru-
bo ci) oraz nowoczesnym designem: szeroko
kratki 34 mm. 

Odp ywy prysznicowe Wiper

WIPER Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Miko ów

tel. 32 738 50 00, 781 60 60 68
www.wiper.pl

poczta@wiper.pl

wiper artykul domenergo2017.indd 144wiper artykul domenergo2017.indd   144 2017-10-25 20:17:332017-10-25   20:17:33


