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OFERTA PRODUKTOWA

Nasz odpływ prysznicowy marki TALIN to sposób 
na oryginalną łazienkę jak i odświeżenie tej w trad-
ycyjnym stylu. Prezentowane przez nas odpływy 
liniowe umożliwiają odpływ wody z podłóg lub 
brodzików usytuowanych pod natryskiem.  Za po-
mocą tego odpływu można łatwo i szybko dos-
tosować prysznic do własnych potrzeb. W naszej 
ofercie znajdują się rozmiary 500, 600, 700, 800, 
900 a i nawet 1000mm. 

Odwodnienia poddawane są obróbce chemicznej 
poprzez elektropolerowanie co trwale zabezpiec-
za powierzchnię. Co dodatkowo w połączeniu z 
zastosowaniem materiałów najwyższej jakości 
może długo pełnić swoją funkcję pozostając este-
tycznym elementem wykończenia łazienki.

Dodatkowo zastosowana regulacja nóżek w od-
wodnieniu pozwala na dopasowanie odpowied-
niej wysokości która pozwala na odpowiednie 
osadzenie i uszczelnienie w posadzce.

Ważnym jest przestrzeganie właściwej eksploatacji 
produktu - zapewnia to prawidłowe, niezawodne 
i bezpieczne działanie odwodnienia prysznicowe-
go.

WARIANT KOLORYSTYCZNY: INOX
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WARIANT KOLORYSTYCZNY: CZARNY

Odwodnienie wyposażone jest w uniwersalną 
odwracalną pokrywę, która daje do wyboru dwa 
sposoby wykończenia. Pierwszym sposobem jest 
pozostawienie pokrywy w swoim fabrycznym 
kolorze, drugi natomiast daje nam możliwość  
wklejenia glazury po odwróceniu pokrywy.  
Sprawia to ze nasz odpływ stanie się jeszcze mniej 
widoczny i wtopi się w otoczenie łazienki. 

• Maksymalne wykorzystanie powierzchni łazienki 

• Nowoczesny wygląd

• Łatwe czyszczenie

• Szybki montaż 

Możliwość wbudowania płytki

Opcja z pozostawionym 
oryginalnym wykończeniem
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WARIANT KOLORYSTYCZNY: BIAŁY

  GWARANCJA

Dbamy o najwyższą jakość obsługi naszego  
klienta. Chcemy aby nasz produkt cieszył się jak 
najdłużej niezawodnością dlatego dajemy 10 lat 
gwarancji na ruszt ze stali nierdzewnej.

  ŁATWE CZYSZCZENIE

Dzięki zastosowaniu łatwej w wyjęciu pokrywie  
oraz wewnętrznym zabezpieczeniu nasze  
odwodnienie jest łatwe do utrzymania w czystości. 

  PRZEPUSTOWOŚĆ

Stawiamy na komfort kąpieli wprowadzając  
przepustowość odpływów liniowych na poziomie 
36l/m

ODWODNIENIE LINIOWE TYPU 2 - WYMIARY
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WARIANT KOLORYSTYCZNY: ZŁOTY

Złoto jest kolorem po króte chętnie sięgamy 
chcąc dodać elegancji do wnętrza i naszych 
aranżacji. Złoto nie musi być ciężkim  
dodatkiem do odważnego wnętrza - ten wyrazisty 
akcent kolorystyczny w obecnych czasach stanowi  
świetne przełamanie nudy i monotonni  
w porjektach zwaszcza łazienek.

Nasza propozycja zotego wykończenia owodnienia 
liniowego TALIN mogą stać się dyskretnym  
dodatkiem do łazienki a za razem wprowadzić 
nutę nowocześności i elegancji. 
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WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU

1. Pokrywa odwracalna – 1 szt.
2. Dystans – 6 szt.
3. Kratka – 1szt.
4. Pokrywa rewizyjna syfonu – 1 szt.
5. Syfon – 1 szt.
6. Haczyk – 1 szt.
7. Uszczelka typu o-ring - 2 szt.
8. Rynna z kołnierzem – 1 szt.
9. Stopka regulacyjna – 2 szt.
10. Podkładka – 4 szt.
11. Nakrętka – 4 szt.

 Mankiet hydroizolacyjny – 1 szt
 Kołki montażowe - 4 szt

ODWODNIENIE LINIOWE TYPU 2 - "ERWIN"1
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1. Pokrywa odwracalna - 1 szt.
2. Dystans - 6 szt.
3. Kratka - 1 szt.
4. Pokrywa rewizyjna syfonu - 1 szt.
5. Syfon - 1szt.
6. Haczyk - 1 szt.
7. Uszczelka typu o-ring - 2 szt.
8. Rynna z kołnierzem - 1 szt.
9. Stopka regulacyjna - 2 szt.
10. Podkładka - 4 szt.
11. Nakrętka - 4 szt.
12. Mankiet hydroizolacyjny - 1 szt.

KONSERWACJA PRODUKTU

Pokrywę odpływu należy regularnie czyścić za pomocą ogólnodostępnych środków  
do czyszczenia łazienek. Ze względu na podatność stali nierdzewnej na zarysowania, należy 
unikać ściernych oraz żrących środków czyszczących. Wnętrze odpływu należy poddawać  
regularnej konserwacji zależnej od częstotliwości użytkowania. Aby tego dokonać należy  
podnieść i zdemontować pokrywę otworu odpływu. Do tej czynności zaleca się użyć  
dostarczonego wraz z produktem haczyka. Następnie oczyścić pokrywę z zanieczyszczeń.  
W dalszej kolejności należy wyciągnąć kratkę odpływu i oczyścić ją. Zdemontować syfon, przez 
pociągnięcie go w kierunku tylnej ściany rynny i wyciągnąć do góry. Oczyścić i sprawdzić stan 
uszczelek. W razie zauważenia zniszczeń, pęknięć lub ubytków, uszczelkę należy wymienić  
na nową. Otworzyć pokrywę rewizyjną syfonu i dokładnie oczyścić jego wnętrze oraz wnętrze 
otworu odpływu, a następnie zamontować wszystkie części w kolejności odwrotnej do 
 demontażu. 

Uwaga! Przed montażem syfonu zaleca się nałożyć na uszczelki warstwę mydła w płynie  
lub płynu do mycia naczyń. Ułatwi to montaż syfonu.



Producent: Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej „TERMO-TECH” sp. z o.o.  | ul. Odlewnicza 1 | 26-220 Stąporków        www.kotlyco.pl

OFERTA PRODUKTOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU PRYSZNICOWEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się  
powierzchnia gotowej podłogi brodzika w  mie-
jscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek  
powierzchni).

2. Przykręcić do rynienki nóżki regulacyjne.  
Odpływ podłączyć do kanalizacji i ustawić tak, aby  
górna krawędź rynienki znajdowała się ok. 1mm 
poniżej ustalonej powierzchni podłogi. 

3. Powierzchnię pod i dookoła odpływu zalać 
zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki  
zachowując odpowiedni spadek (min. 2% w stronę 
odpływu). Przed tą czynnością zaleca się sprawdzenie 
szczelności wszystkich połączeń.

4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część 
powierzchni brodzika pokryć folią hydroizolacyjną  
w płynie.

5. Na świeżo rozprowadzoną folię nakleić elastyczny 
mankiet hydroizolacyjny. 

6. Powierzchnię całego brodzika wraz z mankietem  
hydroizolacyjnym pokryć folią hydroizolacyjną  
w płynie.

7. Po upływie czasu schnięcia zalecanego przez  
producenta folii w płynie, można przystąpić do 
 układania wierzchniej warstwy glazury. 
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WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielona zostaje na odpływ liniowy („Produkt”), o ile został on zakupiony oraz zamontowany na  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu. Dokumentem uprawniającym do zgłoszenia  
reklamacji jest dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon) oraz karta gwarancyjna wypełniona i potwierdzo-
na przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis i pieczęć sklepu z datą sprzedaży) - w przeciwnym wypadku karta  
gwarancyjna jest nieważna.

3. Producent udziela gwarancji na:
- ruszt -10 lat, - korpus odpływu -3 lata w przypadku gdy jest on prawidłowo zainstalowany, eksploatowany  
i konserwowany, - trwałość powłok kolorowych (modeli malowanych) -2 lata.

4. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, niemożliwe  
do  stwierdzenia w chwili zakupu, a ujawnione w czasie trwania gwarancji.

5. Warunkiem uznania reklamacji na Produkt jest jego okresowe czyszczenie (min. raz na kwartał) oraz  
konserwacja zgodnie z instrukcją. Stwierdzenie zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem 
oraz konserwacją będzie skutkować odrzuceniem ewentualnej reklamacji.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, producent zobowiązuje się do:  
-ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty poprawnego zgłoszenia,
-dokonania bezpłatnej naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z użytkownikiem terminie,  
nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne. Produkt  
udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi, 
- wymiany na nowy Produkt (gdy naprawa nie jest możliwa).

7. Producent nie ponosi kosztów montażu i demontażu odwodnienia, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone  
lub zgłoszone po jego zamontowaniu.

8. Jeżeli do ustalenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego potrzebna jest wizyta serwisu, 14-dniowy termin  
na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od daty dokonania oględzin. Termin dokonania oględzin  
nie może przypadać później niż 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia  
reklamacyjnego.

9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisku, producent zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu  
poniesionych kosztów.

10. Gwarancja nie obejmuje:
-nieprawidłowego montażu (np. niestosowanie się do instrukcji montażu, montaż przez niewykwalifikowany  
personel)
-uszkodzeń mechanicznych, które zostały dokonane przez sprzedawcę, użytkownika lub działającą na zlecenie 
użytkownika osobę (np. instalator),
-Produktu, który został samodzielnie przerobiony lub zmieniony bez zgody gwaranta,
-Produktu zakupionego jako używane (np. wyprzedaż ekspozycji lub prywatna odsprzedaż),
-zakupu niekompletnego Produktu (np. brak śrubek lub innych elementów),
-zużycia wynikające z normalnej eksploatacji (np. wytarcia, wyrobienie uszczelek),
-czynności konserwacyjnych, możliwych do wykonania przez użytkownika samodzielnie (np. czyszczenie,  
czy odkamienianie itp.),
-uszkodzeń wynikających z niewłaściwej konserwacji (np. stosowanie nieodpowiednich środków czystości),
-Produktu narażonego na pracę w agresywnym środowisku (np. baseny, obszary nadmorskie z zasoloną wodą),
- zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Odpływy liniowe przeznaczone są wyłącznie do odprowadzania zwykłych ścieków domowych.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów  
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

13. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji.


