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Ponuka odtokových guličiek PURUS
zo Švédska

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 Minimax 7113765

Flexi NOOD 7138414

NOOD Steinless steel 7138433

2- Bežný princíp prepadových misiek je len uzatváranie stĺpcom vody 50 mm

miska Tyr 7118069

miska Ran 7118082
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3- Odtokové guličky pre profesionálnu inštaláciu k podlahovým krytinám


Bezo zvyškový odtok kvapaliny z povrchu pri inštalácii s pružnými podlahovými krytinami

Pružná podlahová krytina je po ohriati zahnutá do guličky a prítlačný krúžok pritláča podlahovinu
k stenám telesa guličky a zabezpečuje dokonalé utesnenie.

Clamping ring 130, automatic, 7141316
Clamping ring 150, automatic, 7141315



Pre menej pružné podlahoviny je verzia prichytenia cez šróbovacie prstence z nerezu

Purus S-Serie:

S-serie Brage Ø75 mm, 7103439
S-serie Oden Ø75 mm, 7110405
S-serie MiniMax Ø50 mm, 7110406
S-serie Drop, (mriežka nerez), 7129507
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PURUS Line vinyl – pre pružné podlahoviny sa ponúka aj verzia obdĺžníkového odtoku
s mriežkou z nerezu

Vinyl

Pružná podlahová krytina sa zahne do obdĺžnikového rámu, zreže sa, pritlačí sa
vrchným rámom na šróbovanie a vloží sa mriežka z nerezu.
Dĺžky mriežky sú: 300, 600, 700, 800, 900 a 1000 mm.

Purus Line – Vinyl floor with TWIST
600mm, 7114470
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Rôzne vyhotovenia telesa guličiek včítane NOOD misky
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4- Modifikácie odtokových guličiek pre profesionálnu inštaláciu k podlahovým
krytinám


Široký sortiment materiálu guličiek
PP – teplo odolný, spoj cez gumené tesnenie, odolnosť PP - 100 °C,
ABS – dá sa spoj sa dá sa lepiť , odolnosť ABS - 90 °C,
PEH – spoj sa dá zvárať, odolnosť PEH - 80°C
Stainless Steel (nehrdzavejúca oceľ) – odolnosť voči kyselinám



Rôzne vyhotovenia
Priemery mriežky 130, 150, 220 mm
odtok (bočný, spodný)
priemery odtokov (32, 40, 50, 75, 110 mm)
materiál mriežok (plast , nerez) – viď. oddelený info list !

Ymer 50, (bez misky) 7152471

Brage 50, 7113927


Oden PEH, 7113534

Mini Brage 50, 7113539

Freja, 7113770

Mini Brage 110, 7133613

s možnosťou korekcie výšky a sklonu po zabudovaní (sortiment SAGA)

Saga 75 side, 711 36 09
Korekcia výšky 0-15 mm a sklonu do 4O

Saga 75 bottom, 711 36 10
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možnosť zámeny plastovej mriežky, aj za nerez

Art Deco 130, 7138447 (PP)



SL 130, 713 8430,(PP)

Art Deco 130 steinless steel,
7138400

P 150 (Plast), 7138416, 7138422

SR 150,(nerez), 7138332, 7138340

Drop150 steinless steel, 713 83 89,

Wave150 steinless steel, 713 83 89

Bezpečnostný odtok
Vpuste „Safe tiles“ alebo „Safe vinyl“ majú tiež prepadovú misku a sú určené pre
„bezpečnostné“ odvedenie vody náhodne vzniknutej na podlahe. Sú teda stavané na malý
prietok

Safe tiles 7138445

Safe vinyl 7138441
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Riešenie pre viac prítokov
Odtokové vpuste MiniMax majú malú stavebnú výšku a dodávajú sa aj bez prepadovej misky
7152455 MiniMax 50 bez misky
7152473 MiniMax 40 bez misky
7152456 MiniMax 32 bez misky

Zápachový uzáver sa môže riešiť až v zbernej odtokovej guličke Våge , Våke a Loke
s až 3-ma bočnými prítokmi

Våge 7113598 (bočné napojenie , Ø75 mm) (Možnosť náhrady na NOOD misku)
Våke 7113580 (bočné napojenie , Ø75 mm)
Loke 7113588 (bočné napojenie , Ø75/ Ø110 mm)

5- Pre klasickú inštaláciu ku keramickej dlažbe
(viď. aj PURUS Design Square v ďalšom info dokumente)

MiniMax 50 square, 153462-E (teleso plast, NOOD miska, mriežka nerez)

