Perfekcjonizm
Odwodnienia liniowe Moon Professional to:
szeroki wybór wzorów oraz wykoñczenia powierzchni - estetyka i funkcjonalnoœæ.
cztery standardowe d³ugoœci do wyboru: 80, 90, 100 i 120cm
unikalna konstrukcja dolnej czêœci odwodnienia, odpowiednie pochylenie
dna odwodnienia pozwala na skuteczne odprowadzanie wody.
ko³nierz uszczelniaj¹cy na sta³e zintegrowany z korytkiem - element
jednoczêœciowy wykonany w specjalnej technologii z wysokiej jakoœci stali
nierdzewnej.

niniejsza broszura wyprodukoana zosta³a na papierze z recyklingu

wysokiej jakoœci syfon polipropylenowy - z mo¿liwoœci¹ ³atwego
czyszczenia od góry (wyci¹gany koszyk),o du¿ej przepustowoœci
spe³niaj¹cy normê PN-EN 274-1:2004
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Prosty i bezpieczny monta¿
Odp³yw liniowy Moon Professional zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany
wed³ug najwy¿szych standardów jakoœciowych.
Zastosowane materia³y najwy¿szej klasy oraz dba³oœæ o ka¿dy szczegó³ powoduj¹,
¿e jest to produkt niezawodny, spe³niaj¹cy oczekiwania nawet najbardziej
wymagaj¹cych klientów.
Dziêki dodatkowym akcesoriom, takim jak regulowane nó¿ki monta¿owe*
- instalacja odwodnienia liniowego jest prosta jak nigdy dot¹d.
Zastosowanie specjalnego, elastycznego ko³nierza uszczelniaj¹cego** wykonanego
z materia³u wodoszczelnego zapewnia bezpieczeñstwo u¿ytkowania i pozwala
bez obaw cieszyæ siê Twoim odwodnieniem liniowym Moon Professional.
Czêœæ górna odwodnienia liniowego INOX

Schemat prawid³owego monta¿u

niniejsza broszura wyprodukoana zosta³a na papierze z recyklingu

Czêœæ dolna odwodnienia liniowego
z zintegrowanym ko³nierzem INOX

glazura
klej do glazury
warstwa wodoszczelna - folia w p³ynie
syfon polipropylenowy ø50
nó¿ki monta¿owo-regulacyjne*

elastyczny ko³nierz uszczelniaj¹cy**
wylewka betonowa (jastrych)

* nó¿ki regulacyjno monta¿owe nie stanowi¹ wyposa¿enia odwodnienia liniowego
i s¹ dostêpne jako osoby element proponowany przez Moon Professional.
** specjalny elastyczny ko³nierz uszczelniaj¹cy nie stanowi wyposa¿enia standardowego
odwodnienia liniowego. Ko³nierz dostêpny jest jako element uzupe³niaj¹cy
proponowany przez Moon Professional.
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Dopasuj swój styl
Moon Professional proponuje piêæ wzorów maskownic dla odwodnieñ
liniowych.
Wzory zosta³y zaprojektowane tak, aby w pe³ni oddaæ charakter ³azienki,
dopasowuj¹c siê jednoczeœnie do otoczenia w zale¿noœci od wybranej aplikacji.
Aby w pe³ni spe³niæ stawiane wymagania ka¿da z maskownic dostêpna jest
w dwóch rodzajach wykoñczenia powierzchni stali szlachetnej:
- powierzchnia polerowana na wysoki po³ysk
- powierzchnia szlifowana (wykoñczenie bez po³ysku, satyna).

ROLLER

QUADRAT

LINEAR

FLORA

FLAKE

*pokazane wzory s¹ wycinkiem z ca³oœci aplikacji na maskownicy.
iloœæ powtarzaj¹cych siê wzorów zale¿na jest od d³ugoœci odwodnienia.
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Piêkno i estetyka
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Zabudowa bez ograniczeñ
Odp³yw liniowy jako rozwi¹zanie nowoczesne, pozwala na nieskoñczenie
wiele opcji zabudowy przez co mo¿liwe jest projektowanie ³azienki praktycznie
bez ograniczeñ. Szeroki wybór wœród dostêpnych d³ugoœci pozwala
na ró¿ne warianty kombinacji aran¿acji w zale¿noœci od upodobañ.
Teraz tylko od Twojej wyobraŸni zale¿y jak ukszta³tujesz swoj¹ ³azienkê.

* przedstawione powy¿ej sposoby aran¿acji s¹ jedynie wybranymi przyk³adami zabudowy
odwodnienia liniowego.

Przy projektowaniu ³azienki nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie nachylenie pod³o¿a
w zale¿noœci od planowanego posadowienia odwodnienia.
Zalecany spadek powierzchni umo¿liwiaj¹cy prawid³owe odprowadzenie wody - ok. 1-2%
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Dyskretne odprowadzenie wody

Dla klientów, którym zale¿y na tym, aby ³azienka mia³a charakter minimalistyczny
a odwodnienie liniowe nie skupia³o na sobie wiêkszej uwagi Moon Professional
stworzy³ wersjê rusztu odwodnienia do zabudowy p³ytkami ceramicznymi.
Nieograniczone mo¿liwoœci zabudowy pozwalaj¹ na indywidualn¹ inwencjê twórcz¹
ka¿dego klienta. P³aska, jednolita posadzka doskonale maskuje miejsce
odprowadzania wody.

CUSTOM
Ruszt do zabudowy p³ytkami ceramicznymi

*ruszt do zabudowy p³ytkami ceramicznymi pozwala na wklejenie p³ytek o gruboœci do 14mm
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Cennik
poler/szlif

ROLLER
QUADRAT
LINEAR
FLORA
FLAKE
CUSTOM (do zabudowy)

S

80cm

597,00 z³

90cm

622,00 z³

100cm

643,50 z³

XL 120cm

695,85 z³

L

Ceny katalogowe rekomendowane przez producenta, obowi¹zuj¹ce dla kompletnego
zestawu odwodnienia liniowego (sk³ad zestawu: korytko dolne + ruszt + syfon z kolanem
przy³¹czeniowym oraz uszczelki).
Wszystkie rodzaje rusztów dostêpne w wykoñczeniu „poler” lub „szlif”.

Nó¿ki regulacyjno-monta¿owe

56,20 z³

Elastyczny ko³nierz uszczelniaj¹cy

49,10 z³

Podane ceny s¹ cenami brutto. Ceny zawieraj¹ podatek VAT 23%.
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www.moon-professional.pl

Moon Professional
ul.Na Łuku 28
44-105 Gliwice
+48 606 245 270
biuro@moon-professional.pl

Wszystkie produkty z niniejszej broszury oferowane przez Moon Professional
poddawane są ścisłej kontroli jakości.
Ceny podane w broszurze mogą ulec zmianie, o ewentualne zmiany
cen produktów zapytaj swojego sprzedawcę.
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