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Ponuka odtokových guličiek PURUS
zo Švédska

Produktová rada PURUS Design (riešenie pre kúpeľne, sprchovacie kúty)
1- Bez zápachové uzavretie odtoku miskami NOOD


Princíp NOOD systému je, že stĺpec natečenej vody zaťaží pružinu a otvorí misku tak, aby voda
mohla pretiecť do odtoku. V uzavretom stave zabraňuje prieniku zápachu a hlodavcov do
priestoru.




Už sa nemusíte obávať, že sa voda v miske odparí a zápach bude opäť prenikať !
Príklady vyhotovenia prepadových misiek s NOOD funkciou

NOOD miska


nízka NOOD miska

Bežný princíp prepadových misiek je len uzatváranie stĺpcom vody 50 mm

Schéma z EN 271-1
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Možnosť zabudovanie do betónu alebo drevenej konštrukcie

odtok (bočný, spodný)



Rôzne vyhotovenia
priemery odtokov (Ø50, Ø75)
odtoky pre PURUS Line/Corner sú dodávané včítane NOOD misky
(mimo priemerov Ø32, Ø40)



Rôzny materiál mriežok:
(vložená dlažba , nerez, dlažba + nerez)
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2- Purus Line (odtok riešený ako obdĺžnik – nerezová mriežka)

POZN.:
Mriežka sa
objednáva
Pozn.: zvlášť !
viď. tabuľka dole

1 – zachytávač vlasov
2 – rám
3 – NOOD miska
4 – prítlačný prstenec
5 – inštalačná pomôcka
(zobrazené vyhotovenie pre inštaláciu do betónu)
6 – odtoková gulička (možná voľba rôzneho vyhotovenia – viď. tabuľka dole)



Sortiment odtokových guličiek pre PURUS Line (dĺžky 600 -1200 mm)

*Bez NOOD misky
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Sortiment mriežok k PURUS Line (dĺžky 600 -1200 mm) – Nerez

Pozn.: Platinum je verzia mriežky bez dierok - nerezový panel


Príklad skladby guličky na objednávku:
-

Gulička Side Ø50 (bočný odtok), na dĺžku 600 mm
711 46 16
(set obsahuje : rám, guličku, prítlačný prstenec, zachytávač vlasov, NOOD miska
a inštalačná pomôcka
Rám je z nerezu, gulička z plastu.
-

Mriežka Pearl, nerez, dĺžka 600mm

711 44 76

Pozn.: Odtoková gulička PURUS Line sa nedá nahradiť guličkami PURUS Line Tile Insert
(majú iný rám)
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3- Purus Line Tile Insert
(obdĺžnik - na vloženie dlažby namiesto nerezovej mriežky)



Sortiment odtokových guličiek pre PURUS Line Tile Insert

*Bez NOOD misky
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Rozmery pre PURUS Line Tile Insert (vonkajší /Outer a vnútorný/Inner rám)

inštalačná pomôcka na zabudovanie do betónu



Príklad skladby guličky na objednávku:
-

Gulička Side Ø50 (bočný odtok), na dĺžku 600 mm
(set obsahuje : rám, guličku, prítlačný prstenec, zachytávač vlasov,
NOOD miska a inštalačná pomôcka
Rám je z nerezu, gulička z plastu

711 43 56

Dlažba vložená do rámu môže byť nahradená aj foto-dlažbou alebo aj umeleckým sklom,
ktorý môže pridať jedinečnú atmosféru do kúpeľne.

Pozn.: Odtoková gulička PURUS Line sa nedá nahradiť guličkami PURUS Line Tile Insert
(majú iný rám)
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4- PURUS Corner (rohové riešenia sprchovacích kútov)

1 – zachytávač vlasov
2 – rám
3 – NOOD miska
4 – prítlačný prstenec
5 – inštalačná pomôcka
(zobrazené vyhotovenie pre inštaláciu do betónu)
6 – odtoková gulička
(možná voľba rôzneho vyhotovenia
– viď. tabuľka dole)


POZN.:
Mriežka sa
objednáva
zvlášť !
viď. tabuľka
dole

Sortiment odtokových guličiek (Outlet) a mriežok (Grating) pre PURUS Corner
Pozn.: Platinum je verzia mriežky
bez dierok - nerezový panel

*Bez NOOD misky


*iba pre Tile Insert

Príklad skladby guličky na objednávku:
- Gulička Side Ø50 (bočný odtok),
711 46 41
(set obsahuje : guličku, rám, prítlačný prstenec, zachytávač vlasov,
NOOD miska a inštalačná pomôcka
Rám je z nerezu, gulička z plastu
-

Mriežka Pearl (nerez)
Všetky sú prispôsobené rámu guličky

711 45 28
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5- Purus Corner Tile Insert
(trojuholník - na vloženie dlažby namiesto nerezovej mriežky)



Sortiment odtokových guličiek pre PURUS Corner Tile Insert

*Bez NOOD misky
Objednávka je jednou položkou kompletná.
Dlažba vložená do rámu môže byť nahradená aj foto-dlažbou alebo aj umeleckým sklom,
ktorý môže pridať jedinečnú atmosféru do kúpeľne.
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6- PURUS Square
(riešenie na vklad štvorcovej nerezovej mriežky alebo keramickej dlažby)
PURUS Square môže byť kombinovaný s tradičnými PURUS odtokovými guličkami, čo je excelentná
možnosť na dodatočnú variáciu podlahy. Mriežka je k dispozícii v rôznych dizajnoch.

Gulička sa zaleje betónom pod sklonom 1 – 1,5O
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Príklad skladby guličky na objednávku:
- Gulička Ymer 50 (bočný odtok Ø50), bez misky
715 24 71
(set obsahuje : guličku, prítlačný krúžok, plastovú mriežku)
- Flexi NOOD, miska,
713 84 48
- Tile Insert Square - 150 SS
713 84 63
Set obsahuje: nástavec na guličku, zachytávač vlasov a nerezový rám na vklad dlažby
- Purus support legs floor gully (2x) - inštalačná pomôcka
714 13 45
------------------------------------------------------------------------------------------------ Mriežka Platinum - Square -150 (nerezový panel)
713 84 54
(ak sa má vložiť do rámu dlažba, mriežka sa neobjednáva)
Rám je z nerezu, gulička z plastu



Sortiment PURUS Square – štvorcový plast. rám a samotná mriežka

*rozmery 130x130 sú prispôsobené odtokovým guličkám Ø130mm
** rozmery 150x150 prispôsobená odtokovým guličkám Ø150mm
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7- PURUS Design Exclusive (Limited edition)
(Exkluzívne prevedenie mriežok prispôsobené najnovším trendom)

www.primat-podlahy.sk


Ponuka mriežok Exclusive

8- PURUS PK Zone 20 (nové mriežky pre dlažbu)
- Novinka leta 2016 (bližšie už čoskoro)
- Kombinácia úzkej kovovej mriežky s vkladaním dlažby
- Verzie Brúsená (brushed), Lesklá (Glossy), Zlatá (Gold),
Ružová zlatá (Rose gold) a Onyx
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9- PURUS Premium Tile Insert
(vklad dlažby – neviditeľný pohľad na odtok)
-

Novinka 2016
Rám v telese vytvoreným spádom
Možnosť tesného uloženia k stene
Vysoko lesťený povrch pre hladkosť plôch
dĺžky 600, 700, 800, 900, 1000 a 1200 mm
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10- Umiestnenie odtokových guličiek v kúpeľni/ sprche
Umiestnenie guličiek PURUS Line/Corner je vašom uvážení; popri stene alebo v strede miestnosti
ako sprchovací prah. Pri umiestnení popri stenu budete mať spád iba do jednej strany, podlaha
bude rovná a nebudete musieť stáť na guličke. Umožňuje vám takisto inštalovať v sprche dlažby
rovnakej veľkosti ako v ostatnej časti kúpeľne.

Pozn.: Ak sa PURUS Line umiestni ako sprchovací prah alebo bariéra, odporúčame
Použiť mriežku Platinum (plná nerezová) alebo rám na vklad dlažby.

