
Una solución práctica y 
versátil, ideal para las 
reformas.

Uma solução prática 
e versátil, ideal para 
remodelações. 

El reducido espesor del sifón, de solo 
55 mm, convierte a la línea de desagües 
para ducha a ras de pavimento Thin Drain, 
en la solución ideal para las reformas. 
Para obtener una ducha en línea con las 
más modernas tendencias del diseño, 
personalizables con cualquier tipo de 
revestimiento. Los desagües Thin Drain se 
proponen con cubiertas en acero brillo o en 
acero satinado y son prácticas y rápidas de 
instalar.

A reduzida espessura do sifão, apenas 
55 mm, torna o canal de escoamento de 
águas para duche ao nível do pavimento 
“Thin Drain” a melhor solução para obras 
de remodelação. Permite obter uma zona 
de duche em linha com as mais modernas 
tendências de design, personalizável com 
uma grande variedade de revestimentos.
Os canais “Thin Drain” são propostos com 
cobertura em aço inox polido ou escovado 
e são práticos e fáceis de instalar. 

Thin Drain,  
la pureza del diseño 
en sólo 55 mm.

Thin Drain, 
a pureza do design 
com apenas 55 mm.
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 cubierta
cover

membrana pre-encolada
membrana colada

vaso de inspección 
extraíble 

copo de inspeção 
extraível

base de poliestireno expandido
base em poliestireno expandido

sifón en acero inox de dimensiones 
reducidas, altura del desagüe de 55 mm

sifão em aço inox com uma altura 
reduzida, 55 mm

CLASSIC COVER BRILLO / CLASSIC COVER POLIDO

SINGLE LINE COVER / SINGLE LINE COVER

CLASSIC COVER SATINADO / CLASSIC COVER ESCOVADO

CUBE COVER/ CUBE COVER

Thin Drain
Los desagües Thin Drain se presentan con la 
cubierta en tres elegantes soluciones, Classic, 
Cube y Sigle Line. El espesor del sifón, de 
sólo 55 milímetros lo convierte en la solución 
ideal para las reformas. El sifón es registrable 
para la limpieza periódica y los desagües se 
pueden instalar incluso a ras de pared.

Os canais de escoamento de águas para 
duche ao nível do pavimento “Thin Drain” 
estão disponíveis com três elegantes soluções 
de cobertura, Classic, Cube e Single Line. 
Com uma espessura do sifão de apenas 55 
mm são a solução ideal em remodelações. 
O sifão pode ser extraído para a limpeza 
periódica e os canais podem ser montados 
perto de uma parede.

THIN DRAIN - BASE/BASE - embalaje de 10 pz. / embalagem 10 un.

ART. 
ART.

acabado 
acabamento

60 
cm/cm

70 
cm/cm

80 
cm/cm

90 
cm/cm

100 
cm/cm

120 
cm/cm

ACERO / AÇO INOX

THIN/
acero inox
aço inox
AISI 304 DIN 1.4301

19400 19401 19402 19403 19404 19405

CLASSIC COVER - embalaje de 10 pz. / embalagem 10 un.

ART. 
ART.

acabado 
acabamento

60 
cm/cm

70 
cm/cm

80 
cm/cm

90 
cm/cm

100 
cm/cm

120 
cm/cm

ACERO / AÇO INOX

XTC/

acero inox satinado
aço inox escovado 
AISI 304 DIN 1.4301

19410 19412 19414 19416 19418 19420

acero inox brillo
aço inox polido
AISI 304 DIN 1.4301

19411 19413 19415 19417 19419 19421

CUBE COVER - embalaje de 10 pz. / embalagem 10 un.

ART. 
ART.

acabado
acabamento

60 
cm/cm

70 
cm/cm

80 
cm/cm

90 
cm/cm

ACERO / AÇO INOX

XTCC/
acero inox satinado
aço inox escovado 
AISI 304 DIN 1.4301

19430 19431 19432 19433

SINGLE LINE COVER - embalaje de 10 pz. / embalagem 10 un.

ART. 
ART.

acabado 
acabamento

60 
cm/cm

70 
cm/cm

80 
cm/cm

90 
cm/cm

ACERO / AÇO INOX

XTL/
acero inox brillo
aço inox polido
AISI 304 DIN 1.4301

19440 19441 19442 19443


