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Płyty prysznicowe MODERN
– estetyka i funkcjonalność

Basic (do zabudowania płytkami)

Podbudowa 
z betonu lub styropianu

Ruszt
Glazura Mata 

uszczelniająca

Klej do 
glazury

Płyta 
prysznicowa

Odpływ 
liniowy

Syfon, szybkość 
spływu wody – 54 l/min

Kabina prysznicowa montowana bezpośrednio na podłodze, 
z pominięciem tradycyjnego brodzika, to wysoce estetyczne 
rozwiązanie zaprojektowane z myślą o każdej nowoczesnej 
i stylowej łazience. 

Poszerzając ofertę, szczególną uwagę przywiązaliśmy do 
zapewnienia stuprocentowej szczelności. Płyty prysznicowe 
posiadają wbudowany odpływ liniowy. Dodatkowo wyposa-
żyliśmy je w syfon o zwiększonej przepustowości. Wyprofilo-
wana płyta z delikatnym spadkiem ułatwia prawidłowe ułoże-
nie płytek, zapewniając spływ wody we właściwym kierunku. 
Powierzchnia płyt prysznicowych pokryta jest wysokiej jakości 
matą uszczelniającą. Naddatek maty ponad wymiar płyty 
gwarantuje całkowitą hydroizolację. Szybki i prosty montaż to 
dodatkowy atut systemu.  

Oferujemy brodziki prostokątne i kwadratowe, z odpływem 
liniowym.

Jeśli proponowane rozwiązania nie spełnią Państwa oczeki-
wań, oferujemy wykonanie płyty dostosowanej do indywidu-
alnych potrzeb. 
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Nr art. × Y H A B Hr Hs Hp C

44615921 990 790 48 750 165 15 60 108 180

Nr ref. Wymiar brodzika* Długość odpływu liniowego 

44615921 990*790 750

Prostokątna płyta 
prysznicowa z odpływem 
liniowym

H

X

Y

A

B

H
s

H
p

H
r

C

Prostokątna płyta prysznicowa przeznaczona do wykończenia 
płytkami o grubości od 8 do 12 mm

*Producenci kabin podają wymiary kabin, jako wymiary tradycyjnego brodzika, na 
którym jest montowana. W rzeczywistości wymiary nominalne kabiny są mniejsze, 
ponieważ jest ona montowana w odległości około 10 mm od krawędzi brodzika. 
W przypadku kabin bezprofilowych montowanych bez tradycyjnego brodzika bar-
dzo ważny jest jeszcze jeden wymiar – odległość od ściany do linii szyby. Wymiar 
ten jest mniejszy od wymiaru zewnętrznego kabiny i zależy od szerokości profilu 
przyściennego. Wymiary płyt prysznicowych IRIDUM dostosowane są do montażu 
kabin prysznicowych o standardowych wymiarach dostępnych na rynku. Schemat 
na stronie 5 przedstawia umiejscowienie kabiny na brodziku podpłytkowym oraz 
różnicę pomiędzy wymiarem kabiny a wymiarem do linii szyby.
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Nr ref. Wymiar brodzika* Długość odpływu liniowego 

44615900 790*790 550

44615914 890*890 550

Kwadratowa płyta 
prysznicowa z odpływem 
liniowym

Kwadratowa płyta prysznicowa przeznaczona do wykończenia 
płytkami o grubości od 8 do 12 mm

Nr art. × Y H A B Hr Hs Hp C

44615900 790 790 48 550 165 15 60 108 180

44615914 890 890 48 650 165 15 60 108 180

A1, A2 - wymiar kabiny
X1, X2 - wymiar do linii szyby
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Montaż płyty prysznicowej 

1. Na podbudowie ze styropianu
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2. Na podbudowie z betonu

TO TAKIE
PROSTE
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Produkty 
dostępne 
w sieci:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


