
Made in Germany

Łazienka bez barier
Wpusty łazienkowe
Odpływy ścienne
Odpływy liniowe

Asortyment  

Wpusty łazienkowe

Lider odwodnień



Odpływy ścienne
 

Minimalistyczna forma. Ekskluzywne odpływy ścienne z serii Design

do kreowania łazienek bez barier.
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Minimalistyczne 

wzornictwo 



Wpusty łazienkowe
 

Ekonomia i design. Klasyczne wpusty podłogowe 

w wielu wersjach.

Odpływy liniowe
 

Ponadczasowa elegancja. Stylowe odpływy z pokrywą 

z ponadczasowej stali nierdzewnej.
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4 Wstęp

Styl i funkcjonalność

Unikatowy styl produktów KESSEL potwierdzają zdobyte 

przez nas liczne nagrody.  

Niezwykła funkcjonalność naszych produktów jest każdego 

dnia potwierdzana przez klientów.

Dlatego dzień po dniu, dbamy o zadowolenie użytkowników 

poprzez stosowanie najlepszych materiałów, poprzez 

szeroką ofertę osprzętową pasującą do najróżniejszych 

oczekiwań i poprzez konsekwentne realizowanie 

najwyższych standardów produkcji.
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Wysoka jakość materiałów. Radość z nowo urządzonej łazienki nie powinna trwać krótko. 

Dlatego przy wyborze materiałów nie uznajemy kompromisów. Niezależnie od tego, czy 

stawiamy na klasyczną stal nierdzewną czy też na innowacyjne tworzywo kompozytowe, 

nasze wysokiej jakości materiały gwarantują zawsze najwyższą trwałość i bezpieczeństwo 

w naszych łazienkach.

Praktyczny osprzęt. Jak wszystkie produkty KESSEL, również wpusty i odpływy łazienkowe 

mają nie tylko piękny wygląd, ale wyróżniają się także wielostronnym zastosowaniem. 

W naszym szerokim asortymencie elementów osprzętowych znaleźć można wszystko,  

co pozwoli dopasować dane urządzenie do konkretnej sytuacji budowlanej. 

Międzynarodowa dostępność. Wspaniała jakość. Rozwiązania odwadniające KESSEL 

dostępne są na całym świecie – świadczy o tym ponad 50 rynków eksportowych. 

Duża część globalnego sukcesu nosi znak jakości „Made in Germany“ – nasze wpusty 

i odpływy łazienkowe produkowane są wyłącznie w głównej fabryce w Lenting  

koło Ingolstadt.
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Wpust łazienkowy Ultraflat z kratką Design
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Wpust łazienkowy Ultraflat z kratką Design
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Odpływ liniowy Linearis Comfort 750 mm



10 Showroom

Wpust łazienkowy Ultraflat z kratką Design
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Odpływ ścienny Scada
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Odpływy ścienne
Minimalistyczna forma 

Odpływ ścienny Scada jest produktem wyjątkowo mocno przyciąga-

jącym wzrok i nadającym łazience ekskluzywny charakter. 

Zamiast w podłodze, ten kompaktowy odpływ montowany jest 

w ścianie, co sprawia, że powierzchnia prysznica staje się 

w 100% równa i gładka.  

Odpływ Scada dostępny jest z czterema różnymi pokrywami z możli-

wością podświetlenia LED w dowolnej opcji kolorystycznej. 
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Scada LED 
Tylko w odpływach KESSEL: nastrojowe 

podświetlenie LED z automatycznym 

programem zmiany kolorów lub z indy-

widualnie wybranym kolorem światła.
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Cechy naszych odpływów ściennych
Wyraźne zalety

Przyłącza z trzech stron

Nóżki montażowe o regulowanej wysokości

Dzięki różnym możliwościom podłączenia odpływu (z przodu, z boku 

z lewej lub z prawej strony) nie jest konieczne przesuwanie zabudo-

wanego przewodu odwadniającego w pomieszczeniu, co umożliwia 

także bezproblemową instalację ogrzewania podłogowego pod 

powierzchnią podłogi prysznica.

Płynna regulacja wysokości za pomocą nóżek montażowych zapew-

nia komfortowy montaż. W przypadku wariantu do zabudowy lekkiej, 

całkowita wysokość zabudowy do górnej krawędzi płytek wynosi od 

80 do 215 mm. 
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16 Odpływy ścienne

Scada

Odpływ Scada dostępny jest z czterema różnymi pokrywami ze stali nierdzewnej. 

Na życzenie odpływ może zostać dostarczony w gotowym module do zabudowy 

z uszczelnieniem.  

Wszystkie warianty charakteryzują się przepustowością o wartości 0,5 l/s.

Scada 
z fabrycznie zamontowaną  
matą hydroizolacyjną

z dołączoną matą 
hydroizolacyjną 

Scada 
z podświetleniem LED 
z fabrycznie zamontowa-
ną matą hydroizolacyjną

z dołączoną matą 
hydroizolacyjną 

Sitko
Z tworzywa sztucznego.

 

Nr art. 48 800

Różnorodny wybór

Osprzęt

Asortyment odpływów ściennych

Multistop
Suchy syfon do ochrony przed 

insektami, pianą i nieprzyjem-

nymi zapachami.

 

Nr art. 48 400

Płyta montażowa 
do zabudowy lekkiej 
623 x 300 (S x W) na stelażu. 

Z klejem montażowym.

 

Nr art. 48 063

Pokrywy odpływu Scada

Niewidoczna 
296 x 61 mm (S x W), do wypeł-
nienia płytkami, do grubości 
płytek maks. 10 mm.

Prosta 
312 x 74 mm (S x W) do grubości 
płytek maks. 10 mm.

Wave 
312 x 74 mm (S x W) do grubości 
płytek maks.  10 mm.

Prosta 
312 x 67 mm (S x W) do grubości 
płytek maks. 17 mm.

z pokrywą Nr art.

niewidoczną 48 000.01M
prostą do 10 mm 48 000.02M
Wave 48 000.03M
prostą do 17 mm 48 000.04M

z pokrywą Nr art.

niewidoczną 48 000.01
prostą do 10 mm 48 000.02
Wave 48 000.03
prostą do 17 mm 48 000.04

z pokrywą Nr art.

niewidoczną 48 003.41M
prostą do 10 mm 48 003.42M
Wave 48 003.43M
prostą do 17 mm 48 003.44M

z pokrywą Nr art.

niewidoczną 48 003.41
prostą do 10 mm 48 003.42
Wave 48 003.43
prostą do 17 mm 48 003.44
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17Odpływy ścienne

Podświetlenie LED

z automatycznym programem 

zmiany koloru 

lub z indywidualnie wybranym 

kolorem

Scada 
z modułem do zabudowy

Scada LED 
z modułem do zabudowy

Płyta ze spadkiem
Spadek z trzech stron.  

Tylko do odpływu Scada/Scada 

LED z modułem do zabudowy.

Zestaw uszczelniający
Klej i taśmy do uszczelniania 

płyty.

 

Nr art. 48 062

z pokrywą Nr art.

moduł 900 x 200 mm

niewidoczną 48 001.01
prostą do 10 mm 48 001.02
Wave 48 001.03
prostą do 17 mm 48 001.04

moduł 1200 x 200 mm

niewidoczną 48 002.01
prostą do 10 mm 48 002.02
Wave 48 002.03
prostą do 17 mm 48 002.04

z pokrywą Nr art.

moduł 900 x 200 mm

niewidoczną 48 004.41
prostą do 10 mm 48 004.42
Wave 48 004.43
prostą do 17 mm 48 004.44

moduł 1200 x 200 mm

niewidoczną 48 005.41
prostą do 10 mm 48 005.42
Wave 48 005.43
prostą do 17 mm 48 005.44

Wymiary (D x S x W) Nr art.

900 x 900 x 80 mm

1  2,4  % 2  0,8  % 3  2,4  % 48 051

1200 x 1200 x 85 mm

1  3,7  % 2  1,1  % 3  3,7  % 48 052
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Wpusty punktowe
Ekonomia i design

Jeśli chodzi o odwadnianie łazienki w klasyczny sposób, nasza oferta 

wpustów punktowych spełnia wszelkie wymagania. 

Znaleźć w niej można odpowiednie rozwiązania zarówno do 

budynków nowych jak i remontowanych. Inteligentna konstrukcja 

oraz liczne możliwości połączeń w zakresie systemu modułowego 

sprawiają, że wpusty łazienkowe KESSEL są odpowiednie do każdej 

sytuacji budowlanej. Dodatkowy atut to różnorodność stylowych 

kratek z serii Design, wykonanych ze stali nierdzewnej.



Wpusty łazienkowe 19
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Regulowane nasadki
Obrotowe, nachylane i regulowane na 

wysokość nasadki, umożliwiają elastyczną 

zabudowę. Nasadka Variofix do uszczel-

niania płynnymi masami izolacyjnymi 

umożliwia dodatkowo przesuwanie kratki 

podczas dopasowywania do wzoru płytek.
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Niewielka wysokość zabudowy

Komfort przy czyszczeniu i konserwacji

Cechy naszych wpustów podłogowych
Inteligentne rozwiązania

Najniższy wpust podłogowy Ultraflat, dzięki 

swojej niewielkiej wysokości zabudowy, 

nadaje się zarówno do budynków nowych 

jak i remontowanych.

System Lock & Lift upraszcza zamykanie i zdejmowanie pokrywy 

wpustu do jednego ruchu ręką i umożliwia w ten sposób uzyskanie 

sporych oszczędności czasowych podczas konserwacji. 

Zabezpiecza również wpust przed otwarciem go przez dzieci  

a w przypadku obiektów publicznych przed kradzieżą kratki.
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22 Wpusty łazienkowe

bez systemu Lock&Lift

z systemem Lock&Lift

z systemem Lock&Lift 
i syfonem Megastop

Megastop

Mechaniczny syfon z sitkiem do 

nasadek KESSEL; w połączeniu 

z kratką Design z systemem 

Lock & Lift stanowi dodatkową 

ochronę przed przepływem 

zwrotnym do 0,1 bara.

 

Nr art. 48 550

Multistop

Suchy syfon do ochrony 

przed insektami, pianą  

i nieprzyjemnymi zapachami.

 

Nr art. 48 500

Sitko

Z tworzywa sztucznego.

 

Nr art. 48 700

Adapter montażowy 

Zestaw pomocniczy do mon-

tażu z tworzywa sztucznego. 

Ułatwia mocowanie korpusu. 

 

Nr art. 44 702

Kratka,
klasa Cechy Nr art.

DN 40, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa, K 3 — 44 740.20M

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 740.62M

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 740.63M

szczelinowa 
Design, L 15

Lock & Lift, 
Megastop 44 740.66M

DN 50, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa, K 3 — 44 750.20M

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 750.62M

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 750.63M

szczelinowa 
Design, L 15

Lock & Lift, 
Megastop 44 750.66M

Kratka,
klasa Cechy Nr art.

DN 40, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa, K 3 — 44 740.20

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 740.62

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 740.63

DN 50, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa, K 3 — 44 750.20

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 750.62

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 750.63

Ultraflat

Ultraflat 54 
z fabrycznie zamocowaną  
matą hydroizolacyjną

Ultraflat 54
z dołączoną matą 
hydroizolacyjną

Wpust Ultraflat to najniższy wpust podłogowy. Dzięki temu spraw-

dza się on świetnie w przypadku remontów istniejących instalacji. 

Mimo swojej kompaktowej konstrukcji oferuje wysokie wartości 

przepływu, wynoszące od 0,6 do 1,0 l/s.

3

Dobry wybór Asortyment wpustów łazienkowych

Osprzęt
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Kołnierz zaciskowy

Z tworzywa sztucznego,  

z fabrycznie zamocowaną 

matą hydroizolacyjną.

 

Nr art. 48 703

Kratka, 
klasa Cechy Nr art.

DN 50, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa, K 3 — 44 700.20

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 700.62

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 700.63

szczelinowa 
Design, L 15

Lock & Lift, 
Megastop 

44 700.66

Kratka,
klasa Cechy Nr art.

DN 50, odpływ boczny, kratka 120 x 120 mm

szczelinowa 
Design, L 15 — 44 700.52

szczelinowa 
Design, L 15 Lock & Lift 44 700.53

DN 50, odpływ boczny, kratka 138 x 138 mm

szczelinowa, K 3 — 44 700.51

Ultraflat 79
z nasadką Variofix do uszczelnia-
nia płynnymi masami izolacyjnymi 
i dołączoną matą hydroizolacyjną

Ultraflat 79 
bez maty hydroizolacyjnej
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Nr art. 44 700.20 

Nr art. 44 700.62

Nr art. 44 700.63

Nr art. 44 700.51

Nr art. 44 700.52 , 44 700.53

Nr art. 44 700.53

Nr art. 44 700.66

Oval Szczelinowa Slot Niewidoczna

Kratki

Spot

Estetycznym uzupełnieniem wpustów łazienkowych są różne kratki 

z serii Design ze stali nierdzewnej lub pokrywa „niewidoczna“  

do wypełnienia płytkami.



24 Odpływy liniowe

Odpływy liniowe
Ponadczasowa elegancja

Dobry Design jest ponadczasowy – odpływy liniowe Linearis  

potwierdzają tę zasadę.  

Cechą szczególną tego odpływu jest niezawodna, a jednocześnie 

kompaktowa konstrukcja umożliwiająca zabudowę w płytkich 

posadzkach (minimalna całkowita wysokość zabudowy 80 mm). 

Dwustronną pokrywę ze stali nierdzewnej można wypełnić płytkami, 

dzięki czemu odpływ staje się niemal niewidoczny i umożliwia 

zachowanie spójnej aranżacji pomieszczenia.
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Indywidualny Design
Odwracana pokrywa ze stali nierdzewnej  

z możliwością wypełnienia płytkami spra-

wia, że odpływ staje się albo estetycznym 

akcentem przyciągającym wzrok w łazien-

ce albo pozostaje niemal niewidoczny.
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Cechy naszych odpływów liniowych
Estetyczne i funkcjonalne

Nóżki montażowe o regulowanej wysokości
Dzięki płynnej regulacji, nóżki montażowe umożliwiają precyzyjne 

dopasowanie wysokości zabudowy odpływu do poziomu podłogi.

Różne długości

Odpływy liniowe dostępne są w długościach od 300 do 1.150 mm 

i dzięki temu wpasują się łatwo w każdą przestrzeń pod prysznicem.
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Linearis Comfort

Osprzęt

Eleganckie rozwiązanie. 

Linearis Comfort z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyj-

ną jest naszym produktem Premium gwarantującym najwyższy 

komfort użytkowania. Umożliwia stworzenie prysznica bez barier 

i oferuje najlepsze parametry ochrony akustycznej. Przepustowość 

odpływu wynosi  1,1 l/s / 1,0 l/s przy nadpiętrzeniu 10 mm / 0 mm.

Szerokie możliwości zabudowy 

Multistop

Suchy syfon do ochrony 

przed insektami, pianą  

i nieprzyjemnymi zapachami.

 

Nr art. 48 400

Sitko

Z tworzywa sztucznego. 

 

Nr art. 48 800

Asortyment odpływów liniowych

Linearis Comfort

Długość (mm) Nr art.

750 45 600.83M
850 45 600.84M
950 45 600.85M
1050 45 600.86M
1150 45 600.87M
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Linearis Compact

Odpływ liniowy Linearis Compact z załączoną matą hydroizolacyjną 

to marzenie wszystkich, którzy przykładają dużą wagę do ponadcza-

sowego designu przy kreowaniu łazienki. Dzięki swojej kompaktowej 

formie odpływ ten nadaje się także do stosowania w przypadku 

remontów i wykazuje przepustowość 0,6 l/s / 0,5 l/s przy nadpię-

trzeniu 10 mm / 0 mm.

Produkt Nr art.

Linearis Comfort 48 640
Linearis Compact 48 639

Element pomocniczy do zabudowy

Element pomocniczy do zabudowy 

z możliwością indywidualnego 

skrócenia. Zastępuje wykonanie 

podbudowy w jastrychu.   

Z klejem montażowym.

Mata hydroizolacyjna

Uszczelnienie pod płytki cera-

miczne według PN-EN 1253-1.

 

Nr art. 48 638

Linearis Compact
z dołączoną 
matą hydroizolacyjną

Linearis Compact
z fabrycznie zamocowaną 
matą hydroizolacyjną

Długość (mm) Nr art.

300 45 600.59
450 45 600.60
550 45 600.61
650 45 600.62
750 45 600.63
850 45 600.64
950 45 600.65
1050 45 600.66
1150 45 600.67

Długość (mm) Nr art.

300 45 600.59M
450 45 600.60M
550 45 600.61M
650 45 600.62M
750 45 600.63M
850 45 600.64M
950 45 600.65M
1050 45 600.66M
1150 45 600.67M
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Poza stałym zapewnieniem jakości naszych produktów, niezwykle ważne są dla nas także 

inne czynniki, takie jak: ochrona środowiska, wydajność energetyczna i bezpieczeństwo pracy 

– zarówno w odniesieniu do produkcji jak i użytkowania naszych rozwiązań produktowych 

przez klientów.

Również, jeżeli chodzi o nasze kontakty handlowe z klientami, przykładamy dużą wagę 

do zrównoważonego rozwoju. Jedyna w swoim rodzaju oferta usług i serwisu, sięga od do-

radztwa i projektowania poprzez montaż i rozruch, aż do regularnej konserwacji urządzeń. 

Dodatkowo organizujemy cyklicznie szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, z zakresu montażu 

i eksploatacji naszych urządzeń.

Jedno jest przy tym pewne: jakość, innowacyjność, bezpieczeństwo i serwis, utrzymujemy 

zawsze na najwyższym poziomie technologicznym, by móc sprostać naszej obietnicy:

KESSEL – Lider odwodnień

Od roku 1963 firma KESSEL, jak żadne inne przedsiębiorstwo, 
dba o jakość, innowacyjność i bezpieczeństwo w zakresie  
techniki odwadniania.
Jako międzynarodowy, wiodący w branży producent urządzeń 
klasy Premium stale dbamy o to, aby nasze wizje znajdowały 
właściwe drogi do realizacji.

103 mln. € 
obroty roczne (2018)

54 
rynki eksportowe

92.920 m2 
powierzchni

ponad 500 
pracowników

Przedsiębiorstwo z klasą



KESSEL zakład produkcyjny, Lenting w Niemczech

Ochrona przeciwzalewowa 

Przepompownie i pompy 

Separatory 

Wpusty

Lider odwodnień

Od ponad 20 lat tworzymy specjalne rozwiązania odwad-
niające krojone na miarę indywidualnych wymagań  
naszych klientów. Dzięki temu możemy zaoferować  
niemal nieograniczoną różnorodność produktów.

Więcej informacji 
na stronie:

www.kessel.pl
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Zastrzega się możliwość zmian technicznych.


