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Prysznic bez brodzika, to prysznic pozbawiony 

progów i jakichkolwiek innych barier, które 

ograniczałyby swobodę. Jego jednolitą 

powierzchnię wybieramy według własnego 

uznania. To codzienna przyjemność, bez 

której nie będziesz mógł się obyć. 

Wszystko to dzięki całkowicie płaskim, 

niewidocznym brodzikom level oraz 

powierzchni ze spadkiem w kierunku 

ukrytego odpływu punktowego level lub 

systemu dry50 (różne modele kratek,  rusztów  

liniowych i do wypełnienia). Dają one pełną 

swobodę w eleganckiej aranżacji przestrzeni.
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instrukcje montażowe dostępne są 

na stronie www.revestech.com
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ukryty spadek
Prefabrykowany brodzik level jest 

niewidoczny, ponieważ znajduje się pod 

powierzchnią wybranych płytek. W ten 

sposób otrzymuje się całkowicie płaską 

powierzchnię na tym samym poziomie, co 

reszta łazienki. Niezbędne spadki są ukryte 

pod powierzchnią posadzki. Woda spływa 

przez szczeliny i trafia do odpływu.  Zawiera 

poziomy odpływ z syfonem umieszczony 

w środkowej części brodzika, z możliwością 

obrotu o 360°. To innowacyjne rozwiązanie 

do otwartych pryszniców, które elastycznie 

dostosowuje się do dowolnego stylu. 

Jest skuteczne i funkcjonalne.

prysznic z 
wbudowanym 
brodzikiem  
level

PAT. PEND. Nº 201630671
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otwarta przestrzeń
Pozbawiona barier. Prysznic przechodzi w łazienkę a łazienka w 

prysznic. Stanowią jedność. Jednorodna, otwarta i łatwo dostępna 

przestrzeń, bez podziałów, elegancka, w zgodzie z projektem 

funkcjonalnym.
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utrzymanie czystości
Brodzik level ma samoczyszczącą powierzchnię z 

wykończeniem antybakteryjnym i grzybobójczym. Ponadto 

posiada system łatwego podnoszenia wierzchniej warstwy, 

co umożliwia dostęp do brodzika i syfonu.
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maksimum wygody
brak progów i spadków;  pełna swoboda ruchu dzięki całkowicie płaskiej 

posadzce, na tym samym poziomie, co reszta łazienki. Doskonałe 

rozwiązanie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Propozycja  

dla tych, którzy poszukują swobody, którą może zapewnić tylko naprawdę 

zintegrowany prysznic. Miejsce codziennego użytku z odrobiną luksusu i 

wygodą. 
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Dopasowanie wymiarów brodzika i płytek podłogowych 

ułatwiają informacje na str. 33-35.

wymiary
Różnorodność rozmiarów brodzika level pozwala na 

zastosowanie różnego rodzaju pokryć posadzkowych. 

Jedynym wymogiem jest przestrzeganie jednego z wymiarów - 

szerokości lub długości, w zależności od potrzeb. Jeżeli wśród 

oferowanych wymiarów (strona 34) nie znajdziesz takiego, 

który ci odpowiada, możesz zamówić brodzik na wymiar. 

Sugeruje się stosowanie na posadzce płytek szkliwionych.
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Systemy Revestech mogą być instalowane 

z różnymi rodzajami odprowadzenia wody i 

rusztów, przez co dostosowują się do twoich 

upodobań 

Na przykład czterospadowy z ukrytym 

odpływem sumi level z kwadratowym, 

stalowym rusztem. Bądź jedno- lub 

dwuspadowy z ukrytym odpływem liniowym 

level ze stalowym rusztem liniowym. 

W odróżnieniu od brodzików 

prefabrykowanych nasze systemy mają 

zastosowanie do każdego prysznica, ponieważ 

elastycznie dopasowują się do wymiarów 

łazienki.

Profesjonalnie odpływy Revestech wyróżnia 

łatwość montażu i funkcjonalność.

Wzrok cieszy natomiast różnorodność 

wzornictwa i wykończenia  zarówno 

odpływów  ukrytych (system level), jak 

i zestawy z linii dry50. Łączy je wygoda 

użytkowania i elegancja.  
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prysznic 
lineal 
level
odpływ wbudowany 
liniowy mały

W lineal level dzięki nachyleniu woda 

spływa do szczelin w posadzce i przez 

nie dociera do podstawy level i odpływu. 

Specyfikacja jest taka sama, jak w przypadku 

wbudowanego brodzika level. Różnicę 

stanowią jedynie mniejsze wymiary i 

umieszczenie w prysznicu ze spadkiem 

posadzki. To nowy pomysł na niewidoczny 

odpływ, równocześnie wygodny w użyciu i 

wyróżniający się wysoką estetyką.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica lineal level ułatwią informacje ze 

stron 49 oraz 54-55.
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przysznic 
sumi
level
odpływ wbudowany 
kwadratowy mały

Sumi level przez szczeliny zbiera wodę 

spływającą z posadzki w układzie 

czterospadowym. Podobnie jak w przypadku 

lineal level, specyfikacja jest identyczna, 

jak niewidocznego brodzika level. Różnicę 

stanowią jedynie mniejsze wymiary i 

umieszczenie w prysznicu ze spadkami 

posadzki. To idealne rozwiązanie dla 

tych, którzy cenią sobie estetykę i gładką 

powierzchnię pod stopami.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica sumi level ułatwią informacje ze 

stron 49 oraz 56-57.
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prysznic z 
rusztem 
liniowym do 
wypełnienia
ruszt „odwrócony”
Ruszt pokryty taka samą okładziną 

ceramiczną, co reszta posadzki, woda 

spływa przez mało widoczne szczeliny 

boczne.  Czysta i gładka powierzchnia. 

Łączy w sobie wszystkie elementy w duchu 

minimalizmu, awangardowych rozwiązań, w 

dążeniu do stworzenia prysznica, który cię 

zachwyci.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica z rusztem do wypełnienia ułatwią 

informacje ze stron 49-53 oraz 58-59.
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prysznic z 
rusztem 
liniowym
jednospadowy
Rowek w jednym z krańców prysznica 

zbiera wodę spływającą po jednospadowej 

powierzchni. Prysznice z odpływem 

liniowym stwarzają nowoczesne wrażenie 

kreowane przez proste linie.  To kompletny 

i wygodny prysznic wykonany z najwyższej 

jakości materiałów. 

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica o ruszcie liniowym ułatwią 
informacje ze stron 49-53 oraz 60-61.
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prysznic 
z rusztem 
sumi
czterospadowy
Centralnie umieszczony odpływ zbiera 

wodę spływającą z czterech stron.  

Rozwiązanie dla tradycjonalistów. 

Punktowy odpływ przy czterospadowej 

powierzchni to rozwiązanie klasyczne z 

nutą nowoczesności.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica o kwadratowym ruszcie ułatwią 

informacje ze stron 49-53 oraz 62-63.
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prysznic z 
rusztem 
liniowym
odwróconym
ruszt wypełniony 
mikrocementem
Ruszt pokryty tym samym mikrocementem, 

co reszta podłogi, woda spływa przez mało 

widoczne szczeliny boczne.  To wzornictwo 

odpowiednie dla śmiałych rozwiązań 

architektonicznych, wymagających 

powierzchni gładkich, wytrzymałych i 

eleganckich.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica o ruszcie liniowym mc ułatwią 

informacje ze stron 49-53 oraz 64-65.
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prysznic z 
rusztem
liniowym 
slim
węższe ruszty 
W zgodzie z estetyką opartą na 

jednospadkowej posadzce ruszty slim 

są węższe.  Ich ledwie zauważalna 

obecność jest eleganckim rozwiązaniem 

współgrającym z aranżacją całego prysznica.

Wybór właściwego zestawu hydroizolacyjnego 
dla prysznica o ruszcie liniowym slim ułatwią 

informacje ze stron 49-53 oraz 66-67.
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prysznic z 
wbudowanym 

brodzikiem
level

wybór wymiaru 

1_długość brodzika:
Wielkość brodzika level musi odpowiadać obszarowi z odpływem.

Co to jest obszar z odpływem?

To obszar, na który spada bezpośrednio kolumna wody, wielkość tego obszaru jest 

zmienna i zależy od typu, wielkości i położenia słuchawki prysznicowej. Kolumna 

wody + obszar przyległy = OBSZAR Z ODPŁYWEM

Jak wybrać wielkość 
brodzika level i 
odpowiednią posadzkę 
do mojej łazienki?

sucho

60 cm 

kolumna wody

30 cm 

do 35 cm 

margines 

PRYSZNIC ZE SŁUCHAWKĄ NAŚCIENNĄ DO 35 CM.

PRYSZNIC Z DESZCZOWNICĄ

Kolumna wody sucho

35 cm 

margines 

35 cm 

margines 

50 cm 

PRYSZNIC Z PODWÓJNĄ DESZCZOWNICĄ

Kolumna wody 

35 cm 

margines 

35 cm 

margines 

50 cm 

Kolumna wody 

35 cm 

margines 

35 cm 

margines Zona fija 

50 cm 

Polecamy do każdego 
level dłuższego niż 120 

cm 120 cm

do 60 cm 

30 cm 

margines sucho

PRYSZNIC ZE SŁUCHAWKĄ NAŚCIENNĄ DO 60 CM.

70 cm 

kolumna wody

BRODZIK LEVEL

BRODZIK LEVEL

PLATO LEVEL

PLATO LEVEL PLATO LEVEL

ref. plato level 70x90

ref. plato level 80x90

ref. plato level 90x90

ref. plato level 90x100

ref. plato level 90x120

ref. plato level 90x140

Zalecamy długość  
 90 cm

ref. plato level 60x100

ref. plato level 70x100

ref. plato level 80x100

ref. plato level 90x100

ref. plato level 100x100

ref. plato level 100x120

ref. plato level 100x140

ref. plato level 70x120

ref. plato level 80x120

ref. plato level 90x120

ref. plato level 100x120

ref. plato level 100x140

Zalecamy długość 
 100 cm

Zalecamy długość  
co najmniej 

120 cm
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ułożenie 

wzdłużne

ułożenie p

oprzeczne

uło

wzd e

uło

op

C

A AB B

D

3_wymiary posadzki
Możemy wybrać dowolne elementy ceramiczne o minimalnej szerokości 8 cm.

Długość zależy od wyboru brodzika (patrz tabela).

wymiary 
brodzika

wymiary
przycięte elementy

A

szer.

brodzika 

(cm)

B

dług. 

brodzika 

(cm)

długość posadzki  (cm)

szerokość 

posadzki (cm)
C 

ułożenie 

wzdłużne

D 

ułożenie 

poprzeczne

60 100 56,2 96,2

≥8

70 90 66,2 86,2

70 100 66,2 96,2

70 120 66,2 116,2

80 90 76,2 86,2

80 100 76,2 96,2

80 120 76,2 116,2

80 140 76,2 136,2

90 90 86,2 86,2

90 100 86,2 96,2

90 120 86,2 116,2

90 140 86,2 136,2

100 100 96,2 96,2

100 120 96,2 116,2

100 140 96,2 136,2

2_szerokość brodzika
Szerokość brodzika level musi być dostosowana do szerokości prysznica.

W przypadku kiedy wymagana szerokość brodzika level jest niestandardowa, 

istnieje możliwość zamówienia brodzika na wymiar (patrz. str. 41 „produkty na 

wymiar”) bądź zastosowania wypełnienia stałego, patrz przypadki szczególne 

punkt 5.
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4_wymiar ścianki
Ścianka musi mieć długość co najmniej równą długości brodzika level.

5_przypadki szczególne

wolna przestrzeń 
W przypadku remontów lub przebudowy, kiedy przestrzeń przeznaczona na 

prysznic jest większa od wymiarów brodzika level i pozostaje wolny obszar, 

wypełniamy go posadzką o nachyleniu 0,5%.

przykład:

Na obszarze prysznica 
znajduje się filar.

Instalujemy brodzik level a dookoła 
układamy wypełnienie posadzki.

Szerokość wynosi  87 cm. Instalujemy brodzik level
80 x 90 cm i wypełnienie o wymiarach 
7 x 90 cm.

87 cm

7cm
80cm

omijanie przeszkód 
W przypadku kiedy na obszarze prysznica występuje przeszkoda w postaci filaru 

lub dowolny inny element, dookoła brodzika stosujemy wypełnienie posadzki o 

nachyleniu 0,5%.

przykład:

zona fija

zona fija

zona fija

zononaa fijfifija
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brodzik
odpływ syfonowy
taśma hydroizolacyjna
elementy wykończenia ściany
(opcjonalnie)
podpory dla płytek ceramicznych
klej REVESTECHflex
osłona na czas montażu

 

1

3
8

4

7

6

5

2

PAT. PEND. Nº 201630671

opis

Elastyczność - 

Utrzymanie higieny: 

Obsługa -  

Izolacja akustyczna: 

zalety

· Niewidoczny

· Nieprzepuszczalny

· Całkowicie płaski.

· Powierzchnia samoczyszcząca z

wykończeniem antybakteryjnym.

·Izolacja dźwiękowa.

_wysokość podbudowy: 86 mm
_wyjście: poziome Ø40h
_wydajność: 0,5 l/sek. wg S/UNE-EN 274

_skład: poliuretan

Taśma
dry50

BRODZIK LEVEL

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

26 mm

86 mm

60 mm

C2

PODŁOŻE PODŁOŻE

4 mm

C2
C2

Taśma
dry50

POSADZKA PRYSZNICAPokrycie brodzika Pokrycie brodzikao
kł

ad
zi

n
a 

śc
ia

n
y

4 mm

ŚC
IA

N
A

15 mm

PODPORA PŁYTEK PODPORA PŁYTEK

15 mm

C2 C2

separator separator

brodzik level
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_wysokość: 26 mm
_materiał: poliuretan

1.brodzik

Widok z góry

Widok z boku

Ø90

60 do 100 cm

położenie odpływu: CENTRAL

9
0

 d
o

 14
0

 c
m

Widok od spodu

Posiada rowki w celu poprawy wiązania 

klejem typu C2.

Spadek

≥2% wg 

kształtu

26 mm31 mm

elementy 
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opis

Odpływ syfonowy (z możliwością eliminacji syfonu) do niewidocznego 
brodzika level, z wyjściem poziomym (40 mm). Umieszczony w 
środkowej części brodzika, możliwość obrotu 360°.

_wysokość instalacji odpływu: 60 mm
_wyjście: poziome Ø40h
_wydajność: 0,5 l/sek. wg. S/UNE-EN 274

_skład: polipropylen

2. odpływ syfonowy

wysokość 
instalacji 
odpływu: 
60 mm

BRODZIK LEVEL

Ø 86 mm

Ø 40 mm

1½”

BRODZIK LEVEL

6
0

 m
m
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opis

Listwa PCV 14 mm x 14 mm. Element wykończeniowy. Na spodniej części 
znajdują się wczepy ułatwiające przywieranie kleju REVESTECHflex. 
Załącz  dwie sztuki o długości równej dłuższemu bokowi 
brodzika. Patrz str. 46.

5. podpory dla płytek ceramicznych

4. listwa przyścienna

opis

Taśma łącząca dry50 o wartościach 0,13 x 5 m/l do hydroizolacji złączy 
poziomych i pionowych.

3. taśma uszczelniająca

opis

Podpory z pcv służą do podtrzymywania posadzki na brodziku. 
uniemożliwiają przesuwanie się elementów i umożliwiają ich 
podnoszenie w celu czyszczenia.  ałąc  dwie sztuki o długości
równej dłuższemu bokowi brodzika. Patrz strona 44.

6. klej REVESTECHflex

opis

Klej oparty na modyfikowanych silanach, o wysokiej skuteczności. służy 
do klejenia ceramiki do profili oraz taśmy uszczelniającej na kołnierzu 
brodzika (pojemnik 310 ml.).

7. osłona na czas montażu

opis

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej 306. Służy do podnoszenia 
płytek ceramicznych.

opis

Styropianowa osłona zabezpieczająca brodzik przed uszkodzeniem w 
czasie montażu.

8.  



40

odpływ level metoda testowa jednostka wartość

Odprowadzenie mm Poziome 40

Średnica odprowadzenia mm 40

Przepustowość
Przepływ wg. 
UNE-EN 274

l/s 0,5

Skład Polipropylen

dane techniczne 

brodzik level norma jednostka wartość

MATERIAŁ WYPEŁNIENIA 
Klasa ogniowa

EN 13501-1 E

POKRYCIE BRODZIKA
Test odporności ogniowej

DIN 4102-98 część 1 B2

Odporność na ściskanie 
bez nawierzchni

EN 826 kPa 2000

E-Modulus EN 826 kPa 55000

Odporność na nacisk EN 1607 kPa 1500

E-Modulus EN 1607 kPa 40000

Poprzeczna wytrzymałość na rozciąganie EN 12089 kPa 2500

Moduł przecięcia EN 12090 kPa 600

Przewodnictwo cieplne przy 10°C EN 12667 W/mK 0,030*

Zakres temperatur użytkowania °C -70 +130

*Wartości przewodnictwa cieplnego zostały określone wg normy EN 12667 w czasie 6 tygodni w średniej temperaturze 10°C.

test norma wyniki

PRZENOSZENIE PARY WODNEJ
(określenie właściwości)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

WODOSZCZELNOŚĆ EOTA TR003 Szczelny

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
Odporność na uderzenie punktowe

EOTA TR 006 Brak uszkodzeń

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA (PRZEBICIE)
Odporność na nacisk punktowy

EOTA TR 007 Brak uszkodzeń

ODPORNOŚĆ NA STARZENIE SIĘ EOTA TR 008 Brak uszkodzeń

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE NISKICH TEMPERATUR 
(-10°c) Odporność na uderzenie

EOTA TR 006 Brak uszkodzeń

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
Odporność na starzenie pod wpływem wysokich 
temperatur (200 dni przy 70°c) (uderzenie)

EOTA TR 011 Brak uszkodzeń

ODPORNOŚĆ NA STARZENIE SIĘ 
Odporność na starzenie pod wpływem wysokich 
temperatur (200 dni w temp. 70°c) (uderzenie)

EOTA TR 011  i  EOTA TR 008 Brak uszkodzeń

WYTRZYMAŁOŚĆ NA STARZENIE-DZIAŁANIE WODY
wytrzymałość na starzenie (uderzenie) 

EOTA TR 012  i  EOTA TR 004 Brak uszkodzeń

odporność na produkty chemiczne działanie przez jeden tydzień w temperaturze pokojowej

Metanol, alkohole nie zalecane

Benzyna, olej napędowy brak widocznych uszkodzeń

Toluen, ksylol nie zalecane

Woda 82°C przez 14 dni brak widocznych uszkodzeń

Słona woda 10% 50°C, 14 dni brak widocznych uszkodzeń

Kwasy siarkowy, chlorowodorowy, fosforowy (< 10%) brak widocznych uszkodzeń

Wodorotlenek sodu, potasu (< 10%) występują widoczne uszkodzenia

Kwas octowy < 10% brak widocznych uszkodzeń

DMF, aceton, THF nie zalecane
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referencje standard 

Brodzik do połączenia z płytkami ceramicznymi, odpływ syfonowy (1) z możliwością eliminacji syfonu.
Zawiera: taśma hydroizolacyjna (2), przyścienne listwy wykończeniowe (3), podpory dla płytek ceramicznych (4), klej REVESTECHflex (5), 
osłona montażowa (6) i  (7).

produkt wymiary

plato level 60x100 60 x 100 cm

plato level 70x90 70 x 90 cm

plato level 70x100 70 x 100 cm

plato level 70x120 70 x 120 cm

plato level 80x90 80 x 90 cm

plato level 80x100 80 x 100 cm

plato level 80x120 80 x 120 cm

plato level 80x140 80 x 140 cm

plato level 90x90 90 x 90 cm

plato level 90x100 90 x 100 cm

plato level 90x120 90 x 120 cm

plato level 90x140 90 x 140 cm

plato level 100x100 100 x 100 cm

plato level 100x120 100 x 120 cm

plato level 100x140 100 x 140 cm

1. 2. 3. 5.4. 6. 7.

produkcja na zamówienie
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Pozostała 
powierzchnia 

RODZAJE SZCZELIN

Poniższy rysunek zawiera widok z góry na szczeliny w brodziku level.

A_w układzie wielu płytek 

B_jednolita powierzchnia 
ceramiczna

SZCZELINY W BRODZIKU LEVEL 

szczeliny na obwodzie:

Należy pamiętać, że na obwodzie elementów 

brodzika level na wszystkich czterech bokach 

występuje szczelina  o szerokości 4 mm.

szczeliny między elementami:

Za wyjątkiem przypadku zastosowania jednolitej 

powierzchni ceramicznej, szczeliny pomiędzy 

elementami wynoszą od 1 do 4 mm.

* W przypadku zastosowania tych samych płytek

w całej łazience, elementy  skrajne brodzika level

należy przyciąć wzdłuż dłuższego boku, aby

wszystkie szczeliny i fugi pasowały do  siebie

(patrz rysunek).

szczelina na obwodzie:

Na obwodzie jednolitej powierzchni brodzika level 

występuje szczelina  o szerokości 4 mm.

zawsze 4 mm

zawsze 4 mm

PLATO LEVEL

zaw
sze

 4
 m

m

zawsze 4 mm

zawsze 4 mm

zawsze 4 mm

zawsze 4 mm

zaw
sze

 4
 m

m

zaw
sze

 4
 m

m

zaw
sze

 4
 m

m

d
e

 1 d
o

 4
 m

m

d
e

 1 d
o

 4
 m

m

d
e

 1 d
o

 4
 m

m

* * 

szczeliny
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podnoszenie elementów posadzki

C_JEDNOLITA POWIERZCHNIA CERAMICZNA_układ wzdłużny D_JEDNOLITA POWIERZCHNIA CERAMICZNA_układ poprzeczny

1. POZYCJA OPARCIA

Po podniesieniu

posadzki przy użyciu

klucza, jest on

wyjmowany a element,

wykonując obrót o 90°,

opiera się o ścianę.

2. POZYCJA 

BEZPIECZNA

Następnie dolną

przesuwamy do pozycji

bezpiecznej, kiedy jest

ona zablokowana przez

podpórki wystające z

brodzika (zielona linia).

Obrót o 92°.

A_WIELE ELEMEMNTÓW CERAMICZNYCH_układ wzdłużny B_WIELE ELEMEMNTÓW CERAMICZNYCH_układ poprzeczny

PODNOSZENIE ELEMENTÓW POSADZKI CERAMICZNEJ

WAŻNE

90° 92°
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umieszczanie płytek nad brodzikiem

Ponieważ płytki ceramiczne są ciężkie, w celu ułatwienia ich ponoszenia 

przy czyszczeniu brodzika level, w zależności od jego wielkości należy 

wykonać jedna lub kilka rewizji. Ich ilość uzależniona jest również od 

wielkości i układu zastosowanych płytek ceramicznych.

Rewizje wykonywane są przez ułożenie płytek na brodziku level. Nie 

zapominając o szczelinach, profile przecina się na kilka części, przez 

co powierzchnia posadzki podzielona zostaje na dwie lub większą ilość 

rewizji.

- W zależności od wielkości płytek wykonujemy jedną lub kilka rewizji

(rys. 1, 2 i 3).

- Liczba rewizji zależy również od sposobu ułożenia płytek (rys. 4 i 5).

rys. 1 

1 rewizja
1 płytka ceramiczna

 2 

2 rewizje
6 płytek ceramicznych

w zależności od rozmiaru płytek



45

rys. 3

3 rewizje
12 płytek ceramicznych

rys. 4

2 rewizje 
4 płytek ceramicznych

rys. 5

3 rewizje
6 płytek ceramicznych

w zależności od ułożenia płytek  
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KRAWĘDZIE STYKU BRODZIKA

krawędzie styku

Szczegół- krawędź styku brodzika z 

okładziną ścienną.

Szczegół- krawędź styku brodzika z posadzką.

OPCJONALNIE- LISTWA PRZYŚCIENNA.
Jeżeli ze względów montażowych chce się uniknąć układania płytek 
bezpośrednio na brodziku, należy nakleić listwę na płaską część kołnierza 
brodzika (wyłącznie wzdłuż ścian).

C2 C2

BRODZIK LEVEL

dry50

Okładzinao
kł

ad
zi

n
a 

śc
ia

n
y

C2

4 mm

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

PODŁOŻE

15 mm

ŚCIANA

separatorSeparator

BRODZIK LEVEL

REVESTECHFLEX
REVESTECHFLEX

4 mm

Pokrycie brodzika

C2
PODŁOŻE

C2

C2
a

dry50

Podpora 
płytek

separator

15 mm

POSADZKA PRYSZNICA

PLA

Śc
ia

n
a

4 mm

LISTWA14mm

Separator
podłoże 

dry50

BRODZIK LEVEL

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

26 mm

86 mm

60 mm

C2

PODŁOŻE PODŁOŻE

4 mm

C2
C2

a
dry50

POSADZKA PRYSZNICAPokrycie brodzika Pokrycie brodzikao
kł

ad
zi

n
a 

śc
ia

n
y

4 mm

ŚC
IA

N
A

15 mm

PODPORA PŁYTEK PODPORA PŁYTEK

15 mm

C2 C2

separator separator
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Zbliżenie krawędzi styku brodzika ze ścianką.

15 mm

BRODZIK LEVEL

C2

C2

C2

 

PODŁOŻE

dry50

REVESTECHFLEX

OKŁADZINA BRODZIKA

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

C2

15 mm

ŚCIANKA ZAGŁĘBIONA

C2

C2

4 mm

4 mm

BRODZIK LEVEL

OKŁADZINA BRODZIKA

PODŁOŻE

dry50

REVESTECHFLEX

OKŁADZINA POSADZKI

REVESTECHFLEX
PR FIL

OKŁADZINA POSADZKI

Separator

Separator

Podpora 
płytek

REVESTECHFLEX

Podpora 
płytek
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lineal level

dry lineal odwrócony

dry50 sumi dry lineal mc

sumi level

 lineal

dry lineal slim
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wybór typu prysznica

_spadek.
Najpierw należy wybrać typ prysznica w zależności od ilości 

płaszczyzn spadku wody: jednospadowy, dwuspadowy lub 

czterospadowy (patrz następna strona). 

_system.
Sposób odprowadzenia przez system level, czyli ruszt liniowy 

lub kwadratowy, definiuje określony typ wykończenia.

wybór wzoru rusztu

Patrz strona 51.

wybór odpływu

Dla lineal level oraz  sumi level stosuje się ten sam typ 

odpływu, który używany jest do brodzika level (str. 38).

Systemy dry50 współpracują z dwoma typami odpływów:

Premier 
Flat

_Przy wyborze odpływu należy uwzględni trzy czynniki, 

których wartości podane są na stronach 52 i 53:

1. Wysokość brodzika: patrz wysokość odpływu.

2. Wyjście odpływu: patrz wyjście poziome lub pionowe.

3. Więcej niż jedno sitko/deszczownica lub bardzo duża

deszczownica: patrz przepustowość.

ostateczny wybór zestawu

Dostępne zestawy zaprezentowane są na stronach 54 - 67.

Wszystkie nasze zestawy zawierają wszystkie elementy potrzebne do 
montażu prysznica.

Jak mam wybrać 
zestaw hydroizolacyjny 
odpowiedni dla 
mojego prysznica?dry50 lineal revestible

dry50 lineal

dry50 lineal mc

dry50 lineal slim

dry50 sumi

prysznic ze 
spadkiem

sumi level

lineal level
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s

spadki

typy pryszniców

system 
odpływów
liniowych

Okładzina
Klej
dry50 membrana
dry50 taśma 13
dry50

wzmocnienie

dry tub20
odpływ ukryty

level lub ruszt
dry50 lineal

 Kształtowanie
spadków

5

6

7

8

Okładzina
Klej
dry50 membrana
dry50 taśma 13
dry50

wzmocnienie

dry tub20
odpływ ukryty

level lub ruszt
dry50 sumi

Kształtowanie
spadków

5

6

7

8

jednospadowy
Rowek w jednym z krańców prysznica zbiera wodę spływającą 

po jednospadowej powierzchni.

dwuspadowy

czterospadowy

Rowek zbiera wodę spływającą z dwuspadowej powierzchni.

Centralnie umieszczony odpływ zbiera wodę spływającą z czterech stron. 

system 
odpływów 
kwadratowych

Odpływ z 
syfonem jest 
umieszczony 
na membranie 
hydroizolacyjnej 
o 40 cm od
krótszego boku
i centralnie w
stosunku do
boków dłuższych.

Wersja
wzdłużna 
odsunięta 
od środka

*

Odpływ z syfonem 
jest umieszczony 
na membranie 
hydroizolacyjnej 
o 40 cm od
krótszego boku
i centralnie w
stosunku do boków
dłuższych.

Odpływ z 
syfonem 
umieszczony 
jest centralnie 
na membranie 
hydroizolacyjnej.

Produkty:

dry50 lineal 60, 70, 80 i 90
dry50 sumi 240D, 300D i 375D
dry50 lineal mc
dry50 lineal slim

Produkty:

dry50 sumi 240, 300 i 375
Produkty:

dry50 lineal 100 i 120
Produkty:

dry50 025, 144, 225

wersja 
poprzeczna - 
odsunięty od 
środka

Wersja 
wyśrodkowana 
prostokątna 

Odpływ z 
syfonem 
umieszczony 
jest centralnie 
na membranie 
hydroizolacyjnej.

Wersja 
wyśrodkowana 
kwadratowa

40 cm

40 cm

Położenie odpływu dry50 Uwaga- odpływ może być umieszczony w dowolnym punkcie membrany przy zamówieniu od 50 sztuk. 
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wzór

dry50 lineal (liniowy odwrócony wąski) dry50 lineal (liniowy ruszt )

sumi level (kwadratowy odwrócony mały). lineal level (liniowy odwrócony).

dry50 lineal (liniowy chrom) dry50 lineal (liniowy kwadraty)

dry50 lineal (liniowy fale) dry50 lineal (liniowy linie)

dry50 sumi luxe dry50 sumi  okrągły

dry50 lineal slim (liniowy wąski kwadraty kwadraty).

dry50 lineal slim 

dry50 lineal slim revestible (liniowy odwrócony wąski).dry50 lineal mc (liniowy odwrócony)*

Na zamówienie: dry50 lineal grawerowany laserowo i

dry50 lineal slim czarny lakier.

dry50 lineal slim (liniowy wąski stal).

* Do wyboru odpływ flat lub premier w zależności od potrzeb montażowych (patrz str. 52-53).
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opis

Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością eliminacji syfonu) do
prysznica nowobudowanego z wyjściem poziomym i pionowym (50-
40mm), z hydroizolacyjną membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na
gorąco do kołnierza w celu zapewnienia całkowitej szczelności w tym
najbardziej krytycznym punkcie.

Produkowane zgodnie z normą EN-274 i EN-1329.1, co gwarantuje
wysoką jakość, wystarczającą przepustowość oraz wodoszczelność

zgodną z przepisami budowlanymi dla nowych obiektów.

 zalety

· Odprowadzenie poziome i pionowe

· Odpowiedni dla każdej wielkości prysznica

· 100% szczelny

· Zgrzewana na gorąco membrana

hydroizolacyjna z 10-letnią gwarancją

_wysokość odpływu: 82 mm
_wyjście: poziome i pionowe Ø40/50h
_wydajność: 0,9 litra/sek.

odpływ premier

typy odpływów dla zestawów dry50 (za wyjątkiem dry50 lineal slim)

Ø 150 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm

reduktor

82 mm

PODŁOŻE

Odpływ 
Premier

Spadek

≥ 2% ≥ 2%C2
C2

Membrana
dry50

Wysokość
instalacji
odpływu:

82 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
reduktor

Odpływ premier metoda testowa jednostka wartość

Wysokość mm 82

Wyjście mm poziome i pionowe 40 / 50

Średnica odprowadzenia mm 40 / 50

Przepustowość l/s 0,90 

Złącze z kanalizacją klej PCV

Odporność na produkty chemiczne Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia i pielęgnacji okładzin ceramicznych.

Skład Obudowa i miska: PCV z dodatkiem stabilizatora anty-UVA          

Wysokość złącza EN-274 mm 50

Powyższe akcesoria są produkowane zgodnie z normą UNE EN 1329-1i są zgodne z CTE (EN-274) w zakresie wysokości złącza
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opis
Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością eliminacji syfonu) do
prysznica z wyjściem poziomym (50-40 mm), z hydroizolacyjną
membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na gorąco z pokrywą miski.

Nowy system szczelnego zgrzewania membrany do pokrywy miski
gwarantuje całkowitą szczelność i eliminuje błędy popełniane przy
montażu. Dodatkowo pozwala na obrót w zakresie 360º samej miski, 
co ułatwia przyłączenie do rury odpływowej.

65 mm

145 mm

192,2 mm

Ø 159 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
reduktor

Ø 93 mm

  zalety

· Odpowiedni dla każdej wielkości prysznica

· Łatwe podłączenie dzięki obrotowi o 360°

· Minimalna wysokość instalacji odpływu - 65 mm

· 100% szczelny

· Zgrzewana na gorąco membrana

hydroizolacyjna z 10-letnią gwarancją

_wysokość odpływu: 65 mm
 (część płaska 45 mm)
_wyjście: poziome Ø40/50h
_wydajność: 0,5 litra/sek.

Odpływ flat
o
Z
p
m

N
g
m
c

O

Wysokość de 
instalación 
del Odpływ:

65 mm

192,2 mm

118 mm

42 mm
PODŁOŻE

Odpływ 
Flat

Spadek

≥ 2% ≥ 2%C2
C2

Membrana
dry50

Ø 50 mm
Ø 40 mm
reduktor

Odpływ flat metoda testowa jednostka wartość

Wysokość mm 65

Wyjście mm Poziome 40/50  

Średnica odprowadzenia mm 50 H

Przepustowość ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

Odporność na produkty Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia I pielęgnacji okładzin

Skład Obudowa i miska: ABS
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Zawiera:

1. Podstawa liniowa level ze
zgrzewana na gorąco
membraną dry50

2. Odpływ level
membrana dry50 (1,5 x 2 m)

lineal level_liniowy mały

1 2 3 4
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C2

C2

C2

C2posadzka prysznica

≥ 2%

Spadek PODSTAWA LINEAL LEVEL20 mm 23 mm

C2

PODŁOŻE PODŁOŻE

60 mm

4 mm

płytka ceramiczna

4 mm

≥ 2%

Spadek

posadzka prysznica

Zgrzewana na gorąco 
membraną dry50

widok z góry podstawy lineal level

Ø90

13
,8

 /
 2

3
,8

 c
m

Umieszczenie odpływu Środek:

63,8 / 73,8 / 83,8 / 93,8 cm

1,5 cm

1,5 cm
(kołnierz)

PRODUKCJA NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE.Odwodnienie ukryte z prostokątną
podstawą z poliuretanu, odpływ z
syfonem, poziomy, z możliwością
eliminacji syfonu, membrana dry50
zgrzewana na gorąco z kołnierzem
brodzika. 

Do pryszniców jedno-, dwu- i 
czterospadowych.

produkt wymiary podstawy powierzchnia elementu

lineal level 10x60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm

lineal level 10x70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm

lineal level 10x80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm

lineal level 10x90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm

lineal level 20x60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm

lineal level 20x70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm

lineal level 20x80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm

lineal level 20x90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cm
lineal level

widok od spodu

Posiada rowki w celu poprawy wiązania 
klejem typu C2.

Odpływ level/syfon

Odpływ ukryty pod płytkami ceramicznymi lineal level - liniowy mały. Zbiera wodę z podłoża jedno-, dwu- lub 

czterospadowego,przez szczeliny na obwodzie elementów ceramicznych odprowadza ją do podstawy level i odpływu. 

Specyfikacja jest taka sama, jak w przypadku niewidocznego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary 

i umieszczenie w prysznicu ze spadkiem posadzki. To nowy pomysł na niewidoczny odpływ, równocześnie wygodny 

w użyciu i wyróżniający się wysoką estetyką.

4 mm (szczyt)

4 mm

Ø 86 mm

Ø 40 mm

1½”

6
0

 m
m

PODSTAWA LEVEL
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sumi level_kwadrat mały

Zawiera:

1. Podstawa sumi level ze
zgrzewana na gorąco
membraną dry50

2. Odpływ level
membrana dry50 (1,5 x 2 m)

1 2 3 4
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produkt wymiary podstawy powierzchnia elementu

sumi level 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm

sumi level 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm

sumi level 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm

widok z góry podstawy sumi level

Ø90

23,8 / 33,8 / 43,8 cm

Umieszczenie odpływu Środek

2
3

,8
 / 3

3
,8

 / 4
3

,8
 c

m

spadki

≥2% wg

wymiarów

Odwodnienie ukryte z kwadratową
podstawą z poliuretanu, odpływ z
syfonem, poziomy, z możliwością
eliminacji syfonu, membrana dry50
zgrzewana na gorąco z kołnierzem
brodzika.

Do pryszniców czterospadowych.

sumi level

widok od spodu

Posiada rowki w celu poprawy wiązania 
klejem typu C2.

Odpływ level

PRODUKCJA NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE.

Odpływ ukryty pod płytka ceramiczną sumi level – kwadrat mały. Zbiera wodę z podłoża czterospadowego, przez

szczeliny na obwodzie elementów ceramicznych odprowadza ją do podstawy level i odpływu. Specyfikacja jest taka

sama, jak w przypadku niewidocznego brodzika level. Różnicę stanowią jedynie mniejsze wymiary i umieszczenie w

prysznicu ze spadkiem posadzki. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie estetykę i gładką powierzchnię pod

stopami.

1,5 cm
(kołnierz)

1,5 cm
(kołnierz)

4 mm (szczyt)

4 mm

Ø 86 mm

Ø 40 mm

1½”

6
0

 m
m

PODSTAWA LEVEL

C2

C2

C2

C2posadzka prysznica

≥ 2%

Spadek PODSTAWA SUMI LEVEL20 mm 23 mm

C2

PODŁOŻE PODŁOŻE

60 mm

4 mm

płytka ceramiczna

4 mm

≥ 2%

Spadek

posadzka prysznica

Zgrzewana na gorąco 
membraną dry50
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C2
C2

6
 m

m
5

 m
m

Okładzina
Membrana
dry50

PODŁOŻE

Okładzina 
rusztu

≥ 2%≥ 2%

Okładzina

PODŁOŻE

Spadek

Wysokość  
Premier:
94 mm

A_

B_

A B

Wysokość
Flat:
77 mm

Odpływ
Premier

Odpływ
Flat

dry50 lineal_ liniowy odwrócony



59

C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

R

C

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal premier 60 revestible
• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70 revestible
• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80 revestible
• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90 revestible
• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100 revestible* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120 revestible* 120 cm 1,5 x 2 m

82 mm.
wysokość

poziome 
i pionowe  
Ø 40/50 H.

odprowadzenie

dry50 lineal premier revestible

Zestaw z r  liniow
membran  zgrzan  na gorąco do
odpływu FLAT.

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60 revestible
• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 revestible
• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80 revestible
• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90 revestible
• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal  flat 100 revestible* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120 revestible* 120 cm 1,5 x 2 m

wysokość zawiera:
samoprzylepna geo  
do umieszczenia na górnej 
stronie rusztu w celu lepszego
umocowania wykończenia.

65 mm. poziome 
Ø 40/50 H.

odpływ

dry50 lineal flat revestible

R_ruszt C_ rynienka

ldług ruszt R dług. rynienkia C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

12 mm
zewn
11 mm
wewn

D

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

widok z góry

widok w przekroju

widok w przekroju

D_podstawa rynienki

ruszt do pokrycia

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

zawiera:
samoprzylepna geo  
do umieszczenia na górnej 
stronie rusztu w celu lepszego
umocowania wykończenia.
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Odpływ
Premier

Odpływ
Flat

Membrana
dry50

C2

C2
Okładpzina

≥ 2% ≥ 2%

Okładpzina

PODŁOŻEPODŁOŻE

Spadek

Wysokość 
Premier:
94 mm

A_

B_

A B

Wysokość
Flat:
77 mm

dry50 lineal_ linowy stal 
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produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal premier 60• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120* 120 cm 1,5 x 2 m

Zestaw z rusztem liniowym i 
membraną hydroizolacyjną zgrzaną 
na gorąco do odpływu PREMIER.

Chrom

Lin

dry50 lineal premier

Zestaw z rusztem liniowym i 
membraną hydroizolacyjną 
zgrzaną na gorąco do odpływu 
FLAT o niskim profilu.

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 100* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120* 120 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat

82 mm.

65 mm.

wysokość

wysokość

poziome i pionowe  Ø 40/50 H. 

poziome Ø 40/50 H. 

odprowadzenie

odpływ

ldług ruszt R dług. rynienkia C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

R_ruszt C_ rynienka

ldług ruszt R dług rynienkia C

R_ruszt C_ rynienka

A/B

93 mm

40 mm

R

C

D

12 mm
zewn
11 mm
wewn

OPCJA 
GRAWEROWANA  LASEROWEGO

Na rusztach liniowych z serii ACERO oraz 
CHROME można umieszczać laserowo 
grawerowane logo. Informacji udziela Dział 
Handlowy.

 A_ ruszt gładki

widok z góry

B_ruszt perforowany

widok z góry

widok w przekroju

89±0,5 mm3,75 mm 3,75 mm

81±0,5 mm

76 mm
widok w przekroju

1,5 mm

2 mm 2 mm
89 mm

86 mm

11 mm

2 mm

widok w przekroju

D_podstawa rynienki

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm
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Membrana
dry50

C2

C2
Okładpzina

≥ 2% ≥ 2%

Okładpzina

PODŁOŻEPODŁOŻE

Spadek

Wysokość
Premier:
87,6 mm

A_

B_

A B

Wysokość 
Flat:
70,6 mm

Odpływ
Premier

Odpływ
Flat

dry50 sumi
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dry50 sumi luxe

Zestaw odpływu z syfonem PREMIER z rusztem 
 10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną na 

gorąco membraną hydroizolacyjną w celu 
maksymalnego zabezpieczenia punktu 
krytycznego.

produkt wymiar membrany

dry50 sumi luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi luxe 240/240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi luxe 300/300d• 1,5 x 2 m

dry50 sumi luxe 375/375d• 1,5 x 2,5 m

Ø 85 mm

Ø
 87 m

m1
0

7
 m

m
 

107 mm 

5,6 mm 

widok w przekrojuwidok z góry

2 wymiary de Wysokość:
dry50 sumi luxe / dry50 sumi circular: 45 mm 
dry50 sumi flat luxe: 34 mm 

Zestaw odpływu z syfonem FLAT z rusztem 
 10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną 

na gorąco membraną hydroizolacyjną w 
celu maksymalnego zabezpieczenia punktu 
krytycznego.

produkt wymiar membrany

dry50 sumi flat luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi flat luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi flat luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi flat luxe 240 /240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi flat luxe 300 /300d• 1,5 x 2 m

dry50 sumi flat luxe 375 /375d• 1,5 x 2,5 m
dry50 sumi flat luxe

65 mm.
wysokość

poziome Ø 40/50 h. 
odpływ

82 mm.
wysokość

poziome i pionowe Ø 40/50 H. 
odprowadzenie

Zestaw odpływu z syfonem PREMIER z rusz-
tem  10,7 x 10,7 cm i zgrzewaną 
na gorąco membraną hydroizolacyjną w 
celu maksymalnego zabezpieczenia punktu 
krytycznego

produkt wymiar membrany

dry50 sumi circular 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi circular 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi circular 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi circular 240/240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi circular 300/300d• 1,5 x 2 m

dry50 sumi circular 375/375d• 1,5 x 2,5 m
dry50 sumi circular

82 mm.
wysokość

poziome i pionowe Ø 40/50 H. 
odprowadzenie
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dry50 lineal mc_

6
 m

m
5

 m
m

C2
C2

Mikrocement

Membrana
dry50

PODŁOŻE

Mikrocement

≥ 2%≥ 2%
Mikrocement

PODŁOŻE

Spadek

Wysokość
Premier:
94 mm

A_

B_

A B

Wysokość 
Flat:
77 mm

Odpływ
Premier

Odpływ
Flat
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Zestaw z rusztem liniowym do 
wypełnienia mikrocementem i 
membraną hydroizolacyjną zgrzaną 
na gorąco do odpływu FLAT o 
niskim profilu.

dry50 lineal flat mc

65 mm.
wysokość

poziome Ø 40/50 H. 
odpływ

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60 mc• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 mc • 70 cm 1,2 x 2 m

C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

R

C

R_ruszt C_ rynienka

ldług ruszt R dług. rynienkia C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

12 mm
zewn
11 mm
wewn

D

 A

Wymiary 80, 90, 100 i 120 są produkowane na zamówienie.

D_podstawa rynienki

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

widok w przekroju

 A_ ruszt do wypełnienia mikrocementem

widok z góry

widok w przekroju

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

1 mm

76 mm7 mm

5 mm
12

80 mm
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dry50 lineal slim revestible

dry50 lineal slim_wąski liniowy

dry50 lineal slim

Odpływ
Novo

Membrana
dry50

C2

C2

Okładzin a

≥ 2% ≥ 2%

Okładzina

PODŁOŻEPODŁOŻE

Spadek
Wysokość 
94 mm

Odpływ
Novo

Membrana
dry50

C2

C2

Okładzi

≥ 2% ≥ 2%

Okładzina

PODŁOŻEPODŁOŻE

Spadek
Wysokość 
71 mm

6
 m

m
5

 m
m

Okładzina 
rusztu
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55 mm Ø
137 mm Ø

5
9

 m
m

Odpływ novo metoda testowa jednostka wartość
Wysokość mm 60

Wyjście mm Ø Poziome 40/50

Średnica odprowadzenia mm 50H

Przepływ l/s 0,60 

Odporność na produkty chemiczne Odporny na produkty zwykle stosowane do czyszczenia i pielęgnacji okładzin ceramicznych

Kolor Szary

Skład miski i górnego pierścienia ABS

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal slim revestible 60• 60 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim revestible 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim revestible 90• 90 cm 1,5 x 2 m

Zestaw z rusztem liniowym do 
wypełnienia i membraną 
hydroizolacyjną zgrzaną na gorąco 
do odpływu o wyprowadzeniu 
poziomym.

dry50 lineal slim 

60 mm.
wysokość

poziome Ø 50 H. 
odpływ

produkt dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal slim 60• 60 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim 90• 90 cm 1,5 x 2 m

Zestaw z rusztem liniowym i 
membraną hydroizolacyjną 
zgrzaną na gorąco do odpływu 
poziomego.

dry50 lineal slim

60 mm.
wysokość

poziome Ø 50 H. 
odpływ

5
0

 m
m

 Ø
 

4
0

 m
m

 Ø

co
n

 r
ed

u
kt

o
r

121 mm Ø

5
6

 m
m

ldług ruszt R dług. rynienkia C

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

R_ruszt E_ rynienka

ldług ruszt R dług. rynienkia C

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

R_ruszt E_ rynienka

64 mm

47 mm
R

D
E

11 mm
zewn
10,5 mm
wewn

B/C

A

Zestaw odpływu z syfonem (z możliwością 
eliminacji syfonu) do prysznica z wyjściem 
poziomym (50-40 mm), z hydroizolacyjną 
membraną dry50 typu EVAC zgrzewaną na 
gorąco z pokrywą miski

Odpływ novo

widok w przekroju

D_ podstawa rynienki

C_ruszt perforowany

B_ruszt gładki

52 mm

59 mm

3,5 mm

1,5
10,5

58 mm

1,5

10,5

widok w przekroju

A_ruszt gładki

widok w przekroju

widok w przekroju

OPCJA Z 
CZARNYM LAKIEREM

Informacji udziela Dział 
Handlowy.

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm

3,5 mm 3,5 mm

1,5 mm56 mm

52 mm

5 mm

59 mm
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dane techniczne _membrana hydroizolacyjna dry50

 membrana dry50 metoda testowa jednostka tolerancja wartość

długość m -0,5% i +1% 1,20/1,50/2,0/2,50 m.

szerokość m -0,5% i +1% 1,20 / 1,50 m

aga EN 1849-2 g/m2 -5% i +10% 335

rzeczywista grubość EN 1849-2 mm -5% i +10% 0,52

wodoszczelność EN 1928 Metoda B 10 KPa spełnia

dporność na wodę z klejem C2 słup wody
1m
24godz

szczelny

odporność na przenikanie pary 
wodnej

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

ziałanie produktów chemicznych Wartości bez zmian po 28 dniach w nasyconym roztworze wodorotlenku wapnia w temp. 23°

S ład Membrana hydroizolacyjna: termoplastyczne poliolefiny / Powłoka: włókna poliestrowe nietkane

Membrana hydroizolacyjna spełnia normę  EN 13956:2013 posiada oznaczenie CE

program GreenBuilding

Z myślą o zrównoważonym budownictwie Revestech podejmuje działania, aby wszystkie nasze produkty były zgodne z programem 

GREENBUILDING, nie oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne i przywiały się do poprawy jego jakości.  Membrany Revestech w 100% 

podlegają recyklingowi i nie obciążają środowiska, w którym recykling jest prowadzony. Ponadto są antybakteryjne i antygrzybiczne, dzięki czemu 

pozwalają na stworzenie środowiska, w którym unika się namnażania się mikroorganizmów. 

odporność na zasady

lepsza przyczepność do podłoża i innych materiałów

Revestech używa surowców najnowszej generacji.  Nasze membrany są całkowicie odporne na środowisko zasadowe, wytwarzane przez klej 

używany do ich montażu; nie ulegają uszkodzeniu pomimo upływu czasu, dzięki czemu gwarantują doskonałą szczelność.

Testy na rozciąganie przeprowadzone w laboratoriach CSTB wykazały, że włókna poliestrowe stosowane w membranach REVESTECH mają 

czterokrotnie większą przyczepność do powierzchni niż włókna polipropylenowe, stosowane również do produkcji membran poliolefinowych.

CSTB metoda testowa jednostka tolerancja wartość

Przyczepność kleju C2 do membrany: 
ciągniecie

Metodologia CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

Przyczepność kleju C2 do membrany: 
przecinanie

Metodologia CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

  
Metodologia CSTB liczba uderzeń 4

Elastyczna membrana do hydroizolacji brodzików prysznicowych, ścian oraz posadzek. Jest przyklejana na cienką warstwę kleju. Nasza membrana 

dry50 jest w 100% szczelna i pozwala na unikniecie problemów z wilgocią, które występują przy zastosowaniu innych, mniej skutecznych 

materiałów, takich jak farby chlorokauczukowe czy cement wodoszczelny.

Każdy z naszych zestawów hydroizolacyjnych do prysznicy w nowobudowanych obiektach obejmuje membranę dry50 zgrzewaną na gorąco do 

odpływu, co gwarantuje szczelność w tym najbardziej krytycznym punkcie. Poza membraną wchodzącą w skład zestawu oferujemy membranę 

dry50 w rolkach w różnych wymiarach, są one wymienione na następnej stronie jako produkty uzupełniające.
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opis produkt wymiary

Rolki membrany do 
hydroizolacji ścian i 
podłóg w miejscach 
wilgotnych

dry50 30 Rolka 1,2 x 30m (36m2)

dry50 5 Rolka 1,2 x 5m (6m2)

dry50 450 Rolka 1,5 x 30m (45m2)

dry50 75 Rolka 1,5 x 5m (7,5m2)

produkty uzupełniające do zestawu dry50

opis produkt wymiary

Taśma 
wodoodporna 
do złączy 

dry50 banda 13 x 30 Rolka 30m x 12,7 cm (1 szt.)

dry50 banda 13 x 5 Rolka 5m x 12,7 cm (1 szt.)

dry50 banda 30 x 30 Rolka 30m x 30 cm (1 szt.)

dry50 banda 30 x 5 Rolka 5m x 30 cm (1 szt.)

opis produkt opakowanie

Wzmocnienie 
  

wewnętrznych i 
zewnętrznych

dry50 cornerin 2 sztuki w opak. 

dry50 cornerout 2 sztuki w opak. 

opis produkt opakowanie

Wodoodporne 
wzmocnienie do 
rurociągów

dry tub20 2 szt. w opakowaniu
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tarifas plato level _ referencje wymiary 

plato level 60x100 60 x 100 cm

plato level 70x90 70 x 90 cm

plato level 70x100 70 x 100 cm

plato level 70x120 70 x 120 cm

plato level 80x90 80 x 90 cm

plato level 80x100 80 x 100 cm

plato level 80x120 80 x 120 cm

plato level 80x140 80 x 140 cm

plato level 90x90 90 x 90 cm

plato level 90x100 90 x 100 cm

plato level 90x120 90 x 120 cm

plato level 90x140 90 x 140 cm

plato level 100x100 100 x 100 cm

plato level 100x120 100 x 120 cm

plato level 100x140 100 x 140 cm

membrana dry50_ refs. wymiary

dry50  30 Rolka 1,2 x 30m (36m2)

dry50  5 Rolka 1,2 x 5m (6m2)

dry50  450 Rolka 1,5 x 30m (45m2)

dry50  75 Rolka 1,5 x 5m (7,5m2)

dry50 cornerin-out _ refs. wymiary

dry50 cornerin 2 sztuki w opak. 

dry50 cornerout 2 sztuki w opak. 

membrana dry50 _ refs. wymiary

dry tub20 2 sztuki w opak. 

taśma dry50_ refs. wymiary

dry50 banda 13x30 Rolka 30m x 12,7 cm (1 szt.)

dry50 banda 13x5 Rolka 5m x 12,7 cm (1 szt.)

dry50 banda 30x30 Rolka 30m x 30 cm (1 szt.)

produkty

lineal level _ refs. wymiary podstawy powierzchnia elementu

lineal level 10x60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm

lineal level 10x70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm

lineal level 10x80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm

lineal level 10x90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm

lineal level 20x60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm

lineal level 20x70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm

lineal level 20x80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm

lineal level 20x90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cm

sumi level _ refs. wymiary podstawy powierzchnia elementu

sumi level 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm

sumi level 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm

sumi level 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm

FABRICACIÓN A WYMIARY BAJO PEDIDO
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dry50 sumi circular _ refs. wymiar membrany

dry50 sumi circular 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi circular 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi circular 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi circular 240/240d 1,2 x 2 m

dry50 sumi circular 300/300d 1,5 x 2 m

dry50 sumi circular 375/375d 1,5 x 2,5 m

dry50 sumi flat luxe _ refs. wymiar membrany

dry50 sumi flat luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi flat luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi flat luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi flat luxe 240/240d 1,2 x 2 m

dry50 sumi flat luxe 300/300d 1,5 x 2 m

dry50 sumi flat luxe 375/375d 1,5 x 2,5 m

dry50 sumi luxe _ refs. wymiar membrany

dry50 sumi luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi luxe 240/240d 1,2 x 2 m

dry50 sumi luxe 300/300d 1,5 x 2 m

dry50 sumi luxe 375/375d 1,5 x 2,5 m

dry50 lineal premier revestible_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal premier 60 revestible 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70 revestible 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80 revestible 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90 revestible 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100 revestible 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120 revestible 120 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat revestible_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60 revestible 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 revestible 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80 revestible 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90 revestible 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 100 revestible 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120 revestible 120 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 100 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120 120 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim revestible_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal slim revestible 60 60 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim revestible 70 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim revestible 90 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal slim 60 60 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim 70 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal slim 90 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat mc_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal flat 60 mc 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 mc 70 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier_ refs. dług. rusztu wymiar membrany

dry50 lineal premier 60 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120 120 cm 1,5 x 2 m

Cuadros

Chrome

Acero

Lines

Waves

Waves

Cuadros

Acero

Wymiary 80, 90, 100 I 120 są produkowane na zamówienie.
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wybór wzornictwa

wybór typu prysznica

wybór rusztu

* Odpływ flat lub premier wybiera 
projektant lub instalator według 
możliwości instalacyjnych. Patrz 
strony 52 i 53.

 niewidoczny brodzik level

 prysznic ze spadkami

dry50 lineal * dry50 lineal *

sumi level ( ). lineal level ( ).

dry50 lineal * dry50 lineal *

dry50 lineal * dry50 lineal *

dry50 sumi luxe* dry50 sumi circular*

dry50 lineal slim ).

dry50 lineal slim ( ).

dry50 lineal slim  ( ).

dry50 lineal mc* NA ZAMÓWIENIE: 
dry50 lineal grawer laserowy
dry50 lineal slim czarny lakier

dry50 lineal slim ( ).
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decyzje techniczne

spadki

rodzaje odpływów

umieszczenie odpływu

  jednospadowy

w jednym z krańców prysznica zbiera wodę spływającą 

po jednospadowej powierzchni.

  dwuspadowy

  czterospadowy

 zbiera wodę spływającą z dwuspadowej powierzchni.

Centralnie umieszczony odpływ zbiera wodę spływającą z czterech stron.

 premier  flat

_Wysokość odpływu: 65 mm

_Wyjście: poziome Ø40/50h

_Wydajność: 0,5 litra/sek.

_Wysokość odpływu: 82 mm

_Wyjście: poziome i pionowe Ø40/50h

_Wydajność: 0,9 litra/sek.

Odpływ z 
syfonem jest 
umieszczony 
na membranie 
hydroizolacyjnej 
o 40 cm od
krótszego boku
i centralnie w
stosunku do
boków dłuższych.

Wersja
wzdłużna 
odsunięta 
od środka

*

Odpływ z syfonem 
jest umieszczony 
na membranie 
hydroizolacyjnej 
o 40 cm od
krótszego boku
i centralnie w
stosunku do boków
dłuższych.

Odpływ z 
syfonem 
umieszczony 
jest centralnie 
na membranie 
hydroizolacyjnej.

dry50 lineal 60, 70, 80 i 90
dry50 sumi 240D, 300D i 375D
dry50 lineal mc
dry50 lineal slim

Produkty:

dry50 sumi 240, 300 i 375
Produkty:

dry50 lineal 100 i 120
Produkty:

dry50 025, 144, 225

wersja 
poprzeczna - 
odsunięty od 
środka

Wersja 
wyśrodkowana 
prostokątna 

Odpływ z 
syfonem 
umieszczony 
jest centralnie 
na membranie 
hydroizolacyjnej.

Wersja 
wyśrodkowana 
kwadratowa

40 cm

40 cm
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W jakich przypadkach należy zastosować wersję 

wyśrodkowaną dry50 z kwadratowym rusztem i 

membraną 0,5 x 0,5m?

W przypadku, kiedy wymaga tego wielkość 

zabezpieczanego obszaru, na przykład w łazienkach dla 

niepełnosprawnych, prysznicach przeznaczonych dla 

wielu osób itp. Pozostałą powierzchnię prysznica należy 

również zabezpieczyć membraną dry50.

Dlaczego zaleca się używanie zestawów Revestech?

Ponieważ dzięki zgrzewaniu na gorąco zabezpieczają one 

najbardziej krytyczny punkt, jakim jest złącze membrany z 

odpływem.

Jakiego produktu użyć na krawędzi dry50?

Można użyć tego samego kleju C2, który wykorzystywany 

jest do przymocowania podparcia.

Na jaką wysokość ściany powinna sięgać membrana?

Zalecamy hydroizolowanie ścian.  W przeciwnym 

przypadku membrana powinna sięgać nie mniej niż 10 cm 

nad powierzchnię posadzki.

Dlaczego zaleca się hydroizolowanie ścian?

Powstająca w pomieszczeniu prysznica para wodna 

przenika przez fugi okładziny ściennej, co sprzyja 

rozwojowi mikroorganizmów wewnątrz ściany. 

Jakiej wielkości powinny być zakładki na krawędziach?

 10 cm.

jakich wyrobów używać do mocowania innych 

elementów do membrany?

Specjalnego kleju SEAL PLUS Revestech.

Czy do mocowania membrany do podłoża można użyć 

dowolnego kleju?

 .

Czy należy wykonać warstwę zabezpieczającą między 

membran  i podłożem?

Nie. Membranę dry50 można przyklejać bezpośrednio do 

podłoża.

Czy na membranie dry50 można naklejać 

wielkoformatowe płytki ceramiczne?

Tak. Dzięki warstwie włókniny membrana dry50 umożliwia 

mocowanie dowolnego typu i wielkości okładzin 

ceramicznych bez konieczności stosowania specjalnego 

kleju.

często zadawane pytania  

 czy odpływ zawsze położony jest w środkowej części 

membrany?

Nie. W wariantach prostokątnych 240, 300 i 375 są wersje, 

w których odpływ umieszczony jest o 40 cm od jednego z 

boków.

Czy w zestawach membrana może mieć dowolny 

rozmiar według moich potrzeb?

Membrany w zestawie produkowane są tylko w wymiarach 

podanych w katalogu.

w jakich przypadkach w prysznicu bez progów można 

montować odpływ premier?

Odpływ Premier jest odpowiedni kiedy wyprowadzenie jest 

pionowe a wysokość montażu pozwala na przyłączenie 

bez podnoszenia poziomu posadzki prysznica.

Co zrobić, jeżeli obecnie w prysznicu używany jest 

odpływ poprzeczny a chcielibyśmy zastąpić go 

odpływem Flat (wyprowadzenie wzdłużne) ze względu 

na wysokość?

Odpływ Flat może być zamontowany zarówno przy 

wyjściu pionowym, jak i poziomym, ponieważ u ywa się 

Czy w w zestawach stosuje się odpływy z syfonem?

Tak. Dodatkowo w seriach LUXE i  FLAT istnieje możliwość 

eliminacji syfonu.

Kiedy stosuje się odpływ bez syfonu?

Jest on używany w przypadku przyłączania od  

prysznica do węzła zaopatrzonego w syfon.

Czy membranę dry50 revestech można łączyć z 

dowolnym innym odpływem?

Tak, chociaż zalecamy używanie naszych zestawów.
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Szkolenia Revestech są elementem współpracy z 

siecią naszych instalatorów.

Co miesiąc organizujemy w naszej siedzibie kursy 

i seminaria poświęcone systemom izolacji, na 

których dzielimy się z uczestnikami szeroką wiedzą i 

doświadczeniem.

Ukończenie kursu potwierdza dyplom uprawnionego 

instalatora firmy Revestech.

Ponadto na terenie całego kraju organizujemy 

warsztaty i szkolenia dostosowane do potrzeb 

konkretnych podmiotów i organizacji zawodowych.

szkolenia revestech   



balkony / parapety 
DRY50:  membrana hydroizolacyjna do niewielkich powierzchni zewnętrznych. Geomembrana, którą przykleja 

się na cienką warstwę kleju pod elementy wykończenia posadzek i ścian. Produkowana z tworzywa EVAC 

dwustronnie pokryta geowłókniną polipropylenową, zapewniającą dobre mocowanie klejem. Gwarantuje 

całkowitą szczelność izolacji i równocześnie zabezpiecza przed parą wodną.

dachy nieużytkowe
ALUDRY: membrana do izolacji dachów płaskich. Składa się z podwójnej warstwy wytłaczanej foli 

poliolefinowej, z jednej strony wykończonej folią aluminiową, chroniącą przed działaniem czynników 

zewnętrznych, zaś z drugiej geowłókniną poliestrową, w celu zapewnienia lepszego przywierania kleju przy 

montażu.

tarasy /  powierzchnie użytkowe
DRY80 i DRY120 POOL: elastyczne membrany tworzą spodnią warstwę hydroizolacyjną stosowaną w 

warunkach  zewnętrznych i na pokryciach zarówno użytkowych, jak i innych, takich jak tarasy, balkony i 

dziedzińce. Podwójna warstwa tworzywa EVAC pokryta z każdej strony warstwą włókien poliestrowych 

zapewnia optymalne mocowanie klejem typu C2. Bez długiego czasu suszenia powierzchni dachów, 

tarasów, balkonów itp. Stosowana jest bezpośrednio na istniejące podłoże bez konieczności skuwania go.

inne systemy revestech
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wielofunkcyjny system do dachów użytkowych
ACU200: wielofunkcyjny system do hydroizolacji, eliminowania czy też redukcji dźwięku od uderzeń i 

eliminowania kondensacji pary wodnej z podłoża. ACU200 to geomembrana produkowana przy użyciu  

najnowocześniejszej technologii wytłaczania wykorzystywanej do wytwarzania kompozytów. Składa się 

z czterech różnych warstw połączonych w taki sposób, aby spełnić wszystkie obowiązujące wymagania 

określone w przepisach budowlanych (CTE). 

baseny
DRY120 POOL: wielowarstwowa membrana do basenów. Specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienie 

szczelności niecki zarówno nowobudowanych jak i remontowanych basenów, bez konieczności  

istniejącej okładziny (płytki ceramiczne, okładzina mozaikowa itp.).

Wszystkie  

REVESTECH®posiadają 
GWARANCJĘ obejmującą okres 

10 lat od daty wystawienia faktury.  

Więcej informacji dotyczących 

gwarancji można otrzymać, 

kontaktując się z naszym Działem 

Handlowym.

Systemy posiadają homologacje: Systemy obecne na:

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCNA   IAPMO 
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Hydroizolacja tarasów przy użyciu DRY80. CENTRUM HANDLOWE CUADERNILLOS W ALCALÁ DE HENARES. Prowincja Madryt

Hydroizolacja tarasów przy użyciu DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie).

Hydroizolacja tarasów przy użyciu DRY80. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie). 

Hydroizolacja tarasów przy użyciu DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie).

przykładowe realizacje

78

Hydroizolacja dachów membraną DRY80 w Zamku  Cocentaina, prowincja Alicante.
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Hydroizolacja obszaru  wilgotnego. DRY50. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Majorka).

Hydroizolacja obszaru  wilgotnego. DRY50. HOTEL BROWN’S DOWTOWN***. Lizbona (Portugalia).

Hydroizolacja tarasów, DITEC3, oraz obszarów wilgotnych, DRY50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sewilla.

Hydroizolacja tarasów, DITEC3, oraz obszarów wilgotnych, DRY50. HOTEL SARDINERO****. Santander.

79

Hydroizolacja łazienek  przy użyciu DRY50, basenów DRY120 POOL oraz balkonów DRY80.  Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe.
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Hydroizolacja basenów, DRY120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Baleary).

Hydroizolacja basenów podgrzewanych,DRY120 POOL. Luksusowy budynek, na wprost stadionu Benfiki. Lizbona (Portugalia).

Hydroizolacja basenów zewnętrznych, DRY120 POOL SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (prowincja Alicante).

Hydroizolacja basenów, DRY120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (prowincja Alicante).

80

Hydroizolacja obszaru  wilgotnego. DRY50.  1908 LISBOA HOTEL****. Lizbona (Portugalia).
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Hydroizolacja basenów zewnętrznych, DRY120 POOL Luksusowy apartamentowiec SHA WELLNESS. Albir (prowincja Alicante).

Prysznic z niewidocznym brodzikiem LEVEL.

Prysznic z niewidocznym brodzikiem LEVEL.

Prysznic z niewidocznym brodzikiem LEVEL.

Prysznic z mikrocementu, zestaw impregnujący DRY50.

81
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Produkowane przez nas   

posiadają znak CE, co oznacza, że proces produkcyjny 

spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne. We 

wszystkich systemach wdrożony jest system identyfikacji 

pozwalający na śledzenie i rejestrację każdego wyrobu, od 

momentu jego wytworzenia aż po wprowadzenie do 

łańcucha handlowego. W tym celu przeprowadzane są 

testy laboratoryjne, które pozwalają nam uzyskać 

odpowiedni certyfikat dla każdego z naszych produktów.

zrównoważony 
rozwój

Wierzymy, że zrównoważony rozwój ma ogromne 

znaczenie, dlatego też opracowaliśmy zestaw dobrych 

praktyk ukierunkowanych na zmniejszenie wpływu 

działalności firmy na środowisko naturalne. Obejmują one 

system zarządzania odpadami oparty na segregacji u źródła 

(według rodzaju materiału lub mieszanki), co usprawnia 

recykling. 

Stawiamy 
na jakość

partnerstwo strategiczne i 
międzynarodowe

Partnerstwo handlowe stanowi jeden z filarów działalności 

naszej firmy. Wiele prestiżowych marek, cieszących się 

uznaniem na poziomie krajowym i światowym, korzysta z 

naszych nowatorskich rozwiązań przy produkcji własnych 

membran izolujących, sprawiając tym samym, że nasze 

pomysły docierają do wszystkich zakątków świata.

zawsze 
innowacyjni

Grup  Nietos de Miguel Martínez 

Ramírez . N

 Ali ante.

S I S T E M A S  D E  I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

jesteśmy 
wytwórcami

Nasza długa ścieżka rozwojowa umożliwiła nam nabycie 

doświadczenia, które przeobraziło nas w wytwórców 

rewolucyjnych systemów budowlanych. Marca Revestech 

pozwoliła nam zdobyć zaufanie architektów, techników 

budowlanych, konstruktorów oraz instalatorów, oferując 

nowatorskie, wygodne i bardzo skuteczne rozwiązania 

problemów z zakresu izolacji, wtryskiwania, akustyki i 

osuszania. 

Systemy posiadają homologacje:

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCNA   IAPMO 

nowatorskie 
systemy

Nasze systemy to nowatorskie rozwiązania na rynku. 

Włókniste pokrycie naszych membran zapewnia doskonałą 

przyczepność elementów ceramicznych za pomocą kleju 

do płytek, co pozwala na rezygnację z warstwy ochronnej 

podczas montażu i sprawia, że prace nad projektem są tak 

proste, jak układanie kafelków.

nieprzerwane 
badania

Potrzeba nowego spojrzenia na przestrzeń jest bodźcem, 

który pobudza nas do nieustannego poszukiwania nowych 

rozwiązań, pomnażających możliwości tkwiące w każdym 

projekcie architektonicznym Zanim któryś z produktów ujrzy 

światło dzienne, nasz dział badań i rozwoju pilnie analizuje i 

testuje wszystkie nowe projekty w firmowym laboratorium.

Na mocy zawartego porozumienia współpracujemy z 

Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu w Alicante, realizując 

wspólnie projekty badawcze związane z naszymi produktami.
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