
NEXSYS
POWIERZCHNIE PRYSZNICOWE 
       ZINTEGROWANE Z PODŁOGĄ 
    W NOWEJ ODSŁONIE



ODPŁYW LINIOWY I WIELKOFORMATOWA PŁYTA 
TWORZĄ POWIERZCHNIĘ PRYSZNICOWĄ

Odpływ liniowy
w płaszczyźnie podłogi
Płaska powierzchnia do stania
Kompletny system

Jednorodna powierzchnia bez fug
solidna
łatwa w pielęgnacji
trwała

NEXSYS – absolutnie rewolucyjna koncepcja; naj-
szybszy i najłatwiejszy montaż powierzchni prysz-
nicowej z odpływem liniowym. NEXSYS to nie tylko 
powierzchnia prysznicowa, ale kompletny, gotowy 
do instalacji system. Wszystkie komponenty są 

połączone i gotowe do montażu – łącznie ze zin -
tegrowanym odpływem liniowym oraz stabilnym 
nośnikiem z ukształtowanym spadkiem. Dlatego też 
nie będzie przesadą nazwanie NEXSYS rewolucją.

IDEA



FABRYCZNIE ZMONTOWANY

Niewielkie wysokości zabudowy

NEXSYS to optymalne rozwiązanie powierzchni 
prysznicowych montowanych w płaszczyźnie podłogi 
nawet wtedy, gdy dysponujemy niewielką wysokością 
warstw posadzkowych. Dostępne są dwa zestawy od-
pływowe: ultrapłaski (wysokość 86 - 100 mm w zależ-
ności od wymiarów NEXSYS) lub z zasyfonowaniem 
50 mm wg DIN 1253-1 (wysokość 106 - 190 mm w 
zależności od wymiarów NEXSYS).

Eleganckie wzornictwo

Osłona odpływu liniowego nie tylko idealnie wtapia 
się w purystyczne wzornictwo, ale też jest niezwykle 
stabilna, wytrzymując duże obciążenia. Odpowiada 
klasie K3 wg DIN 1253-1.

Odpływ liniowy, nośnik z ukształtowanym spadkiem, taśma uszczelniająca, powierzchnia 
prysznicowa

System 4 w 1 pozwala oszczędzić czas, eliminując wiele etapów montażu. 
Gwarancja łatwej zabudowy powierzchni prysznicowej w płaszczyźnie podłogi.
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Odpowiednio cienki i elastyczny materiał 
umożliwia łatwe i niezawodne ułożenie 
z integracją z uszczelnieniem przeciwwil-
gociowym zgodnie z normą DIN 18534.

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 
NA CAŁYM OBWODZIE

* zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej

*

GUARANTEE

YEARS

GWARANCJA
LETNIA

Stabilny nośnik ze zintegrowanym 2% 
spadkiem oraz spadkiem między odpły-
wem a ścianą zapewnia optymalne odpro-
wadzenie wody. Dzięki temu oszczędzamy 
prace związane z przygotowaniem odpo -
wiednio ukształtowanej posadzki. Odpo -
wiednie wyprofilowanie nośnika zapewnia 
miejsce na syfon i zmniejsza wysokość 
zabudowy. Ochronę przed hałasem zapew-
nia dodatkowa taśma ochronna przykle -
jana na obrzeżu nośnika.

NOŚNIK

Powierzchnia prysznicowa wykonana 
jest z wysokiej jakości stali emaliowanej 
KALDEWEI, cenionej za znakomite właści-
wości materiałowe, takie jak wytrzyma-
łość, stabilność oraz łatwość pielęgnacji.

Duża przestrzeń do kąpieli bez wewnętrz-
nego konturu przekonuje purystycznym 
wzornictwem. Narożniki zewnętrzne o 
małym promieniu ułatwiają układanie 
płytek dookoła powierzchni prysznicowej.

POWIERZCHNIA 
PRYSZNICOWA

ZALETY PRODUKTU
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MONTAŻ W 4 KROKACH

1 Odpływ jak w przypadku standardowych brodzi-
ków należy umieścić i przyłączyć w odpowiednio 

przygotowanym zagłębieniu (nominalna wielkość bro-
dzika + 20 mm).

2 Następnie należy wyrównać wysokość poprzez 
utworzenie podbudowy z wylewki, lub zupełnie 

bez oczekiwania na schnięcie, z odpowiednio twar-
dej pianki/styroduru. Prawidłową wysokość pomogą 
ustalić wskazówki w instrukcji montażu. Można też 
skorzystać z pomocy projektowania online.

3 Po położeniu systemu NEXSYS należy połączyć 
syfon z rynną odpływu. Następnie wstępnie 

zmontowane taśmy uszczelniające należy zintegrować 
z warstwą izolacji przeciwwilgociowej, po czym moż-
liwe jest zakończenie układania płytek.

4 Na koniec należy zamontować osłonę dekora-
cyjną – i gotowe.

Dokładny opis montażu dostępny jest w załączonej instrukcji lub 

na stronie www.kaldewei.com.

ŁATWY MONTAŻ



Powierzchnia prysznicowa NEXSYS w kolorze pięknie 
połyskującej bieli harmonijnie wtapia się w architek-
turę projektu łazienki.

NIEZBĘDNE 
AKCESORIA

NR MODELU DŁUGOŚĆ (cm) SZEROKOŚĆ (cm)

2612 90 90

2615 100 100

2617 80 120

2618 90 120

2619 100 120

2623 90 140

2624 100 140

2626 90 160

NR MODELU 2617 2612 2618 2623 2626 2615 2619 2624

Długość zewnętrzna a1  800  900  900  900  900 1000 1000 1000

Szerokość zewnętrzna b1 1200  900 1200 1400 1600 1000 1200 1400

Wysokość wraz z nośnikiem c10   52   46   52   56   60   48   52   56

Całkowita wysokość zabudowy, 
KA 4121

q1
min. 112 min. 106 min. 112 min. 116 min. 120 min. 108 min. 112 min. 116

maks. 182 maks. 176 maks. 182 maks. 186 maks. 190 maks. 178 maks. 182 maks. 186

Całkowita wysokość zabudowy, 
KA 4122

q1   92   86   92   96  100   88   92   96

NR MODELU

OSŁONA DEKORACYJNA 
STAL SZLACHETNA SZCZOTKOWANA

Do powierzchni prysznicowych o długości 
800 mm
Do powierzchni prysznicowych o długości 
900 mm
Do powierzchni prysznicowych o długości 
1000 mm

 
Mod. 4132
Mod. 4133
Mod. 4134

ZESTAWY ODPŁYWOWE

Zestaw odpływowy NEXSYS 
(wraz z sitkiem), 
zasyfonowanie 50 mm

Zestaw odpływowy ultrapłaski NEXSYS 
(wraz z sitkiem), 
zasyfonowanie 25 mm

 

KA 4121 

KA 4122b1

a1
10
0

100

c1
0

2%2%

q1
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Więcej informacji dotyczących NEXSYS 
dostępnych jest w Internecie

• Film montażowy
• Instrukcja montażu
• Interaktywna pomoc dot. projektowania
• Certyfikaty

www.kaldewei.pl

 
MEDIATEKA

Niemcy
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Tel.: + 49 2382 785 0
Faks: + 49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.pl


