STERKE PRESTATIE
Lijnafwatering TUB-LINE
www.luxelements.com

2/3
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Lijnafwatering

Sterke prestatie
Lijnafwatering zonder compromissen
Met de vloer gelijkgewerkte douches zijn modern en populairder dan ooit. Dat is niet verwonderlijk omdat ze aantrekkelijk
design combineren met functionaliteit, ook met het oog op de barrièrevrijheid.
Wie kiest voor een douche zonder drempel volgt hiermee niet alleen een moderne trend, maar investeert in de toekomst en
moet daarom ook bij de productkeuze aandacht hebben voor een hoge kwaliteit. Bijzonder exclusief is ook een individuele
vormgeving met tegels naar wens.
Een ander optisch sierelement is de afvoer. Velen kiezen voor een moderne afvoergoot. Behalve op aantrekkelijk design
komt het hier ook aan op betrouwbaarheid en flexibiliteit. Met de TUB-LINE-modellen van LUX ELEMENTS hoeft u geen
compromissen te sluiten. Deze producten combineren sierlijke vormgeving met geraffineerde techniek.

Complete oplossingen voor alle toepassingen:
De TUB-LINE-producten met ingedichte afvoergoot zijn geschikt voor veel inbouwsituaties in de badkamer.

Standaardformaten
voor alle ondergronden
TUB-LINE Q1/Q4 + TUB-LINE R1/R4 –
Vierkant of rechthoekig douchebakelement van hardschuim,
30/45 mm hoog, inclusief ingedichte afvoergoot met 1of 4-zijdig verval, in vele formaten voor de gangbare
inbouwsituaties, bv. in hoeken.

Bijzonder plat –
voor gebruik op houten constructies
TUB-LINE HQ4 + TUB-LINE HR4 – Bijzonder plat vierkant of rechthoekig
douchebakelement van hardschuim, 20/30 mm hoog, inclusief ingedichte
afvoergoot met 4-zijdig verval. Geschikt voor gebruik op houten vloeren.
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Ideaal als
badkuipvervangingssysteem
TUB-LINE BOL 1800/900 – Douchebakelement van
hardschuim, 30/45 mm hoog, inclusief ingedichte afvoergoot in het formaat van normale in de handel verkrijgbare
badkuipen. Geschikt voor het vervangen van een oude
badkuip door een moderne douche.

Gootdragende elementen:
flexibel, compact en betrouwbaar
TUB-LINE RT – Gootdragend element van hardschuim, 30 mm hoog,
met ingedichte afvoergoot en onderbouwelement, 55 mm hoog.
Geschikt voor de installatie van een douche in cementdekvloeren met
verval of in combinatie met vervalelementen van hardschuim.

TUB-LINE – Het principe
Bij de TUB-LINE-douchebakelementen van hardschuim is een hoogwaardige afvoergoot ingebouwd en ingedicht.
Deze beschikt over geraffineerde technische details.

Gootafdekking
Afdekbrug van geborsteld roestvrij staal, achterkant betegelbaar

Hulpmiddel om tegenaan te tegelen
geborsteld roestvrij staall, voor de nette betegeling

Hoogte-adapter
los meegeleverd, afsnijbar

Stankafsluiter
reeds geïntegreerd in het afvoerframe

Afvoergoot
met praktisch kliksysteem voor een vaste verbinding met de
afzonderlijke afvoerpot (verticaal of horizontaal)

Douchebakelement
Hardschuimmateriaal van LUX ELEMENTS®-FOAM met mortelcoating en glasvezelweefsel
aan weerszijden, verval en afdichting aan de bovenkant.
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Voordelen in
één oogopslag
Geringe opbouwhoogte
Best geschikt voor saneringen, ook op
houten vloeren.

Gemakkelijke en
betrouwbare montage
Absoluut dicht door een betrouwbaar kliksysteem bij de verbinding met de afvoer.

Optimale hoogteaanpassing
In de hoogte verstelbaar van 5-17 mm –
voor glasmozaïek tot grestegels

Flexibele gootoplossing
Schematische voorstelling toont LUX ELEMENTS TUB®-LINE Q4 900

Draaibare goot
met twee designmogelijkheden

4-zijdig afschot
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4-zijdig afschot
1-zijdig afschot

Geringe opbouwhoogte
Voor nieuwbouw en renovatie
Wanneer bij de badkamerrenovatie een met de vloer gelijkgewerkte douche gewenst wordt, is de opbouwhoogte beslissend.
Vooral in oude gebouwen zijn de dekvloerdiktes meestal gering.
De TUB-LINE-douchebakken voor minerale vloeren zijn dankzij hun bijzonder platte afvoergoot bij de afvoer slechts 30 mm
hoog en hebben een afvoerprestatie van 48 l/min. Bij de variant voor houten vloeren is de hoogte met 20 mm aan de
afvoer nog geringer.
Alle douchebakelementen van hardschuim zijn uitgerust met een verval. Hier zijn twee uitvoeringen mogelijk. Het vierzijdige
verval verloopt van alle vier de kanten naar de goot. Alternatief wordt - bij een aantal modelvarianten - een enkelzijdig verval
aangeboden. Eén ding hebben ze gemeen: ze voeren het water op een betrouwbare manier af naar de goot.
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Gemakkelijke en betrouwbare montage
Met het kliksysteem is alles dicht
Bij de keuze van een met de vloer gelijkgewerkte douchebak met afvoergoot mag niet alleen waarde gehecht worden aan een
mooi, zichtbaar oppervlak. Ook wat eronder zit, is van erg groot belang wanneer men lang plezier wil hebben van zijn product.
Hier bevindt zich het afvoersysteem. Afhankelijk van het verloop van de buizen in de badkamer kan bij de TUB-LINE-modellen
gekozen worden tussen een verticale of horizontale afvoer. Het bijzondere daaraan: door een kliksysteem wordt deze vast
verbonden met de goot. Hierdoor is de overgang naar de afvoerbuis absoluut dicht.
Zowel boven als onder perfect: de TUB-LINE-modellen combineren een oppervlak dat individueel kan worden vormgegeven
met een sierlijke afvoergoot en een betrouwbare techniek.
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Optimale hoogteaanpassing
Een douchebak voor alle soorten afwerkingen
Mozaïek, tegels, natuursteen – de markt biedt een grote keuze aan bovenafwerkingen voor douchebakken uit hardschuimmateriaal. Dit biedt veel vrije ruimte bij de individuele vormgeving volgens persoonlijke smaak. De voorwaarde hiervoor is
dat de betreffende afwerkingshoogte op de douchebak verwerkt kan worden.
De geïntegreerde goot bij de TUB-LINE-modellen kan dankzij de los meegeleverde, afsnijbare adapter moeiteloos in de
hoogte en zo aan de bovenafwerking worden aangepast. Alle afwerkingsdiktes van 5 tot 17 mm zijn mogelijk.
Zoveel keuze biedt de creativiteit alle ruimte. Zo wordt uiteindelijk elke douchebak tot een echt unicum.
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Flexibele gootoplossing
Eén product – twee designs
Niet alleen de bovenafwerking bepaalt het design van een douchebak met lijnafwatering.
Een ander vormgevingselement is de afvoergoot zelf.
De afdekking van de TUB-LINE-goot maakt twee designs mogelijk. Eén kant heeft een oppervlak van geborsteld roestvrij staal,
de andere kant kan individueel worden betegeld. Gewoon de gewenste kant naar boven draaien.
Wanneer de douchebak en de gootafdekking met hetzelfde patroon worden betegeld, ontstaat een harmonisch totaalbeeld. Wie
liever een optisch accent wenst, kiest voor de betegeling van de gootafdekking in een andere kleur of voor een andere afwerking.
Een praktisch detail is een betegelingshulp van roestvrij staal die het proper betegelen van de douchebak mogelijk maakt.
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