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Dobre strony stosowania płyt brodzikowych ze zintegrowanym odpływem.

Szybki montaż
W przypadku płyt brodzikowych montaż jest prostszy i szybszy, ponieważ to producent w
procesie technologicznym wykonuje poszczególne czynności a nie wykonawca na budowie.
Tym samym to producent odpowiada za szczelność. Montaż płyty brodzikowej zajmuje do 4
godzin i przy zastosowaniu zapraw szybko sprawnych już po kolejnych 2 godzinach jest
gotowy do montażu płytek.
Gwarancja szczelności
Wszystkie płyty brodzikowe WIM PLATTE posiadają fabrycznie wykonane połączenie
odpływu z płytą, które daje 100% szczelności. Ponad to cała płyta pokryta jest warstwą
hydroizolacji basenowej. Do każdego brodzika dołączona jest taśma uszczelniająca. W takim
wypadku to producent a nie wykonawca odpowiada za szczelność.
Najwyższa jakoś
Stosowane syfony przeznaczone są do trwałej zabudowy, nie posiadają elementów
skręcanych, a grubość ścianek jest zwiększona w porównaniu do tradycyjnych syfonów. Sama
płyta ze zintegrowanym odpływem łączona jest z syfonem przez wsunięcie w kielich
zabezpieczony uszczelką wargową takie rozwiązanie ogranicza do minimum ryzyko
niewłaściwego spasowania elementów.
Gotowe spadki
Bardzo dużą uwagę należy poświęcić spadkom. Spadek powinien mieć 2% nachylenia w
kierunku odpływu. Obszar spadku nie może być mniejszy niż powierzchnia pola na którą
dostaje się woda z natrysku. Każda płyta brodzikowa ma wykonane fabrycznie spadki w
kierunku odpływu.
Bezpieczeństwo przed zalaniem
Należy zwrócić uwagę maksymalną przepustowość, ponieważ w czasie użytkowania się
zmniejsza ona poprzez osadzanie się pozostałości mydła czy włosów. W tak ekstremalnej
sytuacji lepiej poradzą sobie syfon stosowany w brodziku WIM PLATTE.
Produkt z certyfikatem,
Kolejną cechą syfonu zgodnie z obowiązująca normą jest wysokość słupa wody, która musi
wynosić minium 5 cm. Ma to kolosalne znaczenie jeśli chodzi o odparowanie wody.
Oczywiście syfon, który wchodzi w skład zestawu Płyty Brodzikowej WIM PLATTE spełnia
tą normę co jest udokumentowane stosowną Aprobatą Techniczną ITB. Można więc stosować
te brodziki na dużych inwestycjach np.: hotele, domy opieki itp.
Przestrzeń
Stosując nowoczesne rozwiązaniu możemy usytuować prysznic niemal że w dowolnym
miejscu łazienki. Nie musimy się ograniczać tylko do wnęki czy narożnika. Nawet w małych
toaletach często spotykanych na parterach domów jednorodzinnych możemy zastosować
odpowiedni odpływ w podłodze i zainstalować panel prysznicowy lub deszczownicę. Takie
nowoczesne rozwiązanie prysznicowe to nie tylko estetyka i wygląd ale również ergonomia i
zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Estetyczne wykończenie
Spadki kopertowe są rzadziej spotykane przy zastosowaniu dużych formatów płytek. W takim
wypadku wykonuje się jednokierunkowy spadek. Przy takich spadkach pojawia się estetyczny
problem wykończenia narożnika. Tak wykonany spadek powoduje różnicę poziomu przy
ścianie. Często wykonawcy doklejają płytkę ścienną w tym miejscu w formie klina. Takie
rozwiązanie nie zawsze jest akceptowalne przez inwestorów. Aby rozwiązać ten problem
można wraz z brodzikiem zamówić specjalną systemową listwę maskującą, wykonaną ze stali
nierdzewnej, która posiada odpowiedni spadek. Listwy oprócz maskowania spadku mogą
również służyć jednocześnie jako profil do przytrzymywania szkła ograniczającego strefę
prysznicową.
Komfort użytkowania
Płyta brodzika wykonana jest z polistylenu ekstrudowanego (XPS), który ma świetne
właściwości izolacyjne. Daje to uczucie ciepłej posadzki, która jest odizolowana od zimnego
podkładu betonowego. Znakomite parametry techniczne, dają użytkownikowi komfort w
dłuższym czasie korzystania zarówno intensywnego (duża przepustowość) i sporadycznego
(duża pojemność syfonu zapobiega odparowaniu).
Wygoda i bezpieczeństwo w jednym
Po szczegółowej analizie można dojść do wniosku, iż bezpieczeństwo i relatywnie krótki czas
montażu zapewniają rozwiązania kompaktowe, które wyręczają wykonawcę od istotnej
kwestii wykonania uszczelnienia samego odpływu tym samym przejmując odpowiedzialność
za ewentualne rozszczelnienie.
Naprawa błędnie zamontowanego odpływu wiąże się z dużym kosztem i sporym
utrudnieniem w korzystaniu z łazienki.

