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Moon Professional� proponuje innowacyj-
ny system odprowadzania wody w  łazienkach 
– odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej.  
W ostatnich latach klienci świadomie coraz czę-
ściej rezygnują  z rozwiązań takich jak brodziki ła-
zienkowe na rzecz odwodnień liniowych, dzięki 
którym istnieje możliwość aranżacji łazienek bez 
żadnych barier. Dyskretne i estetyczne rozwiąza-
nia Moon Professional nie tylko idealnie kompo-
nują się z każdą łazienką, ale pozwalają także na 
bardzo skuteczne odprowadzanie wody, stano-
wiąc tym samym znakomitą alternatywę dla do-
stępnych dotychczas rozwiązań.

Zgodnie z  Państwa oczekiwaniami od-
wodnienia liniowe Moon Professional zosta-
ły zaprojektowane i wyprodukowane według 
najwyższych standardów jakościowych. Za-
stosowane materiały najwyższej jakości oraz 
dbałość o każdy szczegół powodują, że jest to 
produkt niezawodny, spełniający oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Cechy charakterystyczne rozwiązań Moon 
Professional:
• materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna 

gat.  1.4301, grubość 1,5 mm,
• dostępność czterech długości (80,90,100 

oraz 120 cm) – możliwość dopasowania do 
każdej łazienki,

• pięć rodzajów wzorów pokryw górnych 
odwodnień oraz dwa rodzaje wykończenia 
powierzchni: połysk lub szlif,

• wersja rusztu do zabudowy płytką ceramiczną,
• unikalna konstrukcja odwodnienia – dolna 

część  wykonana z  jednego kawałka stali, 
posiadająca odpowiedni spadek dna umoż-
liwiający bardzo skuteczne odprowadzanie 
wody (szybsze niż w odwodnieniach z po-
ziomym dnem),

• syfon umieszczony z  boku odwodnienia 
(dzięki pochyleniu dna), umożliwia znacz-
nie prostsze „wpięcie się” do pionu kanali-
zacyjnego,

• zintegrowany kołnierz montażowy,
• wysokiej jakości samoczyszczący syfon poli-

propylenowy o niskiej zabudowie oraz dużej 
przepustowości, z  wbudowanym koszykiem 
osadów (przepustowość aż 45 l/min – 0,75 l/s!),

• bardzo łatwy, precyzyjny oraz bezpieczny 
system montażu poprzez zastosowanie ak-
cesoriów dodatkowych – stopki montażowe 
(z ruchomą, obrotową podstawą) oraz ela-
styczny kołnierz uszczelniający.
Zalety odwodnień Moon Professional:

• innowacyjny sposób  odprowadzania wody 
z kabiny prysznicowej,

• możliwość  projektowania łazienek bez żad-
nych ograniczeń,

• estetyka i funkcjonalność,
• bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

Ceny odwodnień liniowych Moon Profes-
sional wahają się w zależności od długości od 
486 zł netto do 566 zł netto. 

Moon Professional to młoda, dynamicznie rozwijająca się firma 
produkująca łazienkowe odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej. 
Ich cechą charakterystyczną jest wyjątkowa budowa dolnej 
części (korytka) z wewnętrznym pochyleniem dna oraz syfonem 
umieszczonym z boku odwodnienia.
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 ◀ Cechą charakterystyczną odpływów linio-
wych Moon Professional jest syfon umieszczony 
z boku odwodnienia, który umożliwia znacznie 
prostsze „wpięcie” się do pionu kanalizacyjnego.

 ▼ Dolna część  odwodnień Moon Professional 
wykonana jest z jednego kawałka stali.  Posia-
da odpowiedni spadek dna umożliwiający bar-
dzo skuteczne odprowadzanie wody.

 ▼ Odwodnienia producenta dostępne są w pię-
ciu rodzajach wzorów pokryw górnych oraz 
w dwóch rodzajach wykończenia powierzchni: 
połysk lub szlif.

Perfekcyjne 
w każdym calu


