
Systém 
sprchových 
žlabů.
Inovativní a atraktivní  
systémové řešení pro  
bezbariérové sprchy. 

NOVÉ

bezbariérové sprchy. 
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Nová svoboda pohybu v koupelně a sprše – s promyšleným 
systémem sprchových žlabů IndorTec® DR to není jen hezká 
představa, ale jistota. Odvodňovací výkon až 0,8 litrů/ sekundu 
a výška vodního sloupce 50mm umožňuje správnou realizaci 
dle EN 1253. 
Ohromující výkon přesvědčuje ve dvou atraktivních provedeních: 
rošt z ušlechtilé oceli nebo rošt k elegantnímu osazení dlažbou.
Možnost zabudování ke zdi dává prostor další tvořivosti  
a v neposlední řadě dobrý pocit při sprchování, kdy nestojíte  
na roštu, nýbrž na samotné dlažbě.
Nízká konstrukční výška od 90-ti mm umožňuje aplikaci 
i při sanaci. Kombinace s izolačním systémem IndorTec® SEAL 
zajišťuje rychlou izolaci celé koupelny.

■ Umožňuje bezbariérové sprchování bez středových 
odtoků či diagonálních řezů dlažby.

■ Nabízí nejvyšší možné odvodnění až 0,8l/s.

■ Díky své nízké konstrukční výšce od 90-ti mm 
vhodný do novostaveb či pro sanace.

■ Rychlá montáž díky výškově nastavitelným stojkám 
tlumících hluk.

■ Těsnící příruba zajišťuje správné napojení izolace. 

■ Příruba s ohybnou hranou pro bezprostřední napojení 
na zeď.

Design a technika, které s jistotou přesvědčí.
Vysoký odvodňovací výkon při nízkém spádu.

Kompletní systém s výškově nastavitelnými
stojkami a protihlukovými podložkami.

Konstrukce žlabu  
z ušlechtilé oceli s lisovanou přírubou.

Podlahová vpusť s výškově nastavitelným  
límcem a zápachovým uzávěrem.

IndorTec® DR-FM 
Rošt k osazení dlažbou

IndorTec® DR-EA 
Rošt, kartáčovaná  
ušlechtilá ocel

a –  délka 700mm/900mm
b –  pohledová šířka žlabu 
 cca. 70mm
c –  celková šířka vč. příruby
 cca. 155mm
d –  vestavěná výška 
 od 90-ti mm
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Jednoduše krásné -  krásně jednoduché.

Promyšlený systém pro správnou 
a rychlou montáž.

Díky výškově nastavitelným stojkám (1) lze IndorTec® DR jednoduše 
srovnat s úrovní dlažby. Pomocí speciálního montážního lepidla 
DiProtec® FIX-MSP se žlabová manžeta DiProtec® RM (3),
dodávaná spolu s žlabem, aplikuje na lisovanou přírubu.  
Tvarově stabilní žlabová konstrukce disponuje integrovaným spádem  
pro středový odtok (5). Uzavřený rošt ušlechtilé oceli (bez vyobrazení) 
či vložka pro osazení dlažbou (6) uzavírají celý systém.
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Sprchový žlab je pomocí stojek nastaven  
do požadované výšky. Otočný odtok je napojen
na odpadní potrubí DN 50.

Kompletní usazení žlabové konstrukce do potěru 
z ARDEX A37 zaručuje trvalou stabilitu.

Utěsnění žlabové manžety DiProtec® RM na izolační 
přírubu pomocí speciálního lepidla ARDEX 7+8  
nebo ARDEX 8+9.

a –  délka 700mm/900mm
b –  pohledová šířka žlabu 
 cca. 70mm
c –  celková šířka vč. příruby
 cca. 155mm
d –  vestavěná výška 
 od 90-ti mm
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Myslíme na vše – kompletní systém IndorTec® DR.

■	materiál: ušlechtilá ocel
■	 k dostání ve variantě 155x700mm nebo 155x900mm (ŠxD)
■	 pohledový rozměr žlabu v zabudovaném stavu:  

délka: při 700mm = 650mm, při 900mm = 850mm
■	 šířka: cca. 70mm
■	 vč. stojek a protihlukových podložek
■	 vč. žlabové manžety Indortec® SEAL-Rm a speciálního lepidla 

DiProtec® FIX-MSP k utěsnění izolační příruby
■	 podlahová vpusť se objednává zvlášť (plochá či standardní)
■	 u IndorTec® DR-FM (rošt pro dlažbu): lepení dlažby do roštu

s DiProtec® FIX-MSP

■	 umožňuje nízkou konstrukční výšku od 90-ti mm
■	 odvodňovací výkon 0,65l/s
■	 výška vodního sloupce 25mm
■	  zápachový uzávěr

■	 umožňuje konstrukční výšku od 115-ti mm
■	 obzvláště vysoký odvodňovací výkon 0,8l/s
■	 výška vodního sloupce 50mm (odpovídá normě EN 1253)                                            
■	  zápachový uzávěr

IndorTec® DR-FM 
Sprchový žlab s roštem 
pro osazení dlažbou

IndorTec® DR-BA 
Podlahová vpusť DN 50 plochá             

GUTJAHR Vám k novému systému sprchových žlabů nabízí 
také izolační systém pro interiér pro správnou, jednoduchou 
a rychlou izolaci stěn a podlah.

IndorTec® DR-EA 
Sprchový žlab s roštem 
z kartáčované ušlechtilé oceli

IndorTec® DR-BA 
Podlahová vpusť DN 50 standart

IndorTec® SEAL Izolační systém 

Technické listy a detaily pro projektování naleznete na: www.gutjahr.cz.

IndorTec-DR Prospekt CZ.indd   6 2.5.11   10:27



Design bez hranic – nový trend v koupelně.

Nový systém sprchových žlabů IndorTec® DR umožňuje 

snadnou realizaci bezbariérových sprch bez nepohodlných 

prahů a nabízí tak možnost tvorby bez hranic. Bezbariéro-

vé koupelny bez vany, středových odtoků a diagonálních 

řezů dlažby vytvářejí optickou jednotu. Obzvláště moderní 

velkoformátové dlažby zde najdou své uplatnění.  

Vysoce kvalitní sprchové žlaby lze koncipovat  

jako zcela nenápadné či jako výrazné designové prvky.
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ARDEX Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz
www.gutjahr.cz

	 	Odborný prodejce ARDEX:

Vyžádejte si detaily pro projektování
v pdf i CAD verzi.

Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.

Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.

Informační leták:
Izolace sprch a koupelen

Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžiíí a střech

Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX

Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení
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Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny
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Informační leták:
Podlahové systémy

Další informace a katalogy obdržíte ZDARMA
u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.
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