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LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Douchebakelement
met geïntegreerde afvoerpomp

Waterafvoer
zonder vrij verval
Niet overal kan een met de vloer gelijkgewerkte douche zonder hindernissen
worden geïnstalleerd. Waar het afvoerwater niet met voldoende afschot naar
de valpijp kan worden geleid, laat de zwaartekracht het afweten. Een vaak
voorkomende uitdaging is bijvoorbeeld de vervanging van een verouderde,
verhoogde douchebak door een moderne, met de vloer gelijkgewerkte douche.
Het aansluitpunt naar de valpijp ligt in oude bouwwerken meestal een aantal
centimeters te hoog.
Een ideale oplossing is de installatie van een douchebak met geïntegreerde
en afgedichte afvoerpomp. Het eerste product op de markt dat aan deze
vereisten voldoet, is de TUB-PUMP van LUX ELEMENTS.

LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Douchebakelement
met geïntegreerde afvoerpomp

De eerste met de vloer
gelijkgewerkte douchebak
die zelf wegpompt
De TUB-PUMP-douchebakken combineren de betegelbare LUX ELEMENTS ®
douchebakelementen van hardschuim, incl. in de fabriek aangebrachte afdichting
en afschot, met een afvoerpomp. Deze is reeds ingebouwd en afgedicht.
De TUB PUMP is standaard verkrijgbaar in twee vierkante en twee rechthoekige
afmetingen. De twee bijhorende onderbouwelementen met verschillende hoogtes
bieden flexibiliteit bij de aanpassing aan de verschillende vloerinbouwsituaties.
Het 2-delige omkeerrooster van roestvrij staal maakt verschillende designvarianten
mogelijk. Eén zijde heeft een roestvrijstalen oppervlak, de andere kan bij de
douchebak passend worden betegeld. Gewoon de gewenste kant naar boven
draaien. Bovendien is er nog een rooster-deelstuk met zonvormig patroon inbegrepen in de leveringsomvang.

TUB-PUMP MQ 900

TUB-PUMP MQ 1200

TUB-PUMP MR 1200/900

TUB-PUMP MR 1400/900

TUB-PUMP – Het principe
TUB-PUMP zijn douchebakelementen van hardschuim met een ingebouwde en afgedichte afvoerpomp, met ingewerkt
afschot, inclusief 2 onderbouwelementen. De afvoerpomp met een debiet van 20 l/min (bij 2 m hoogteverschil) wordt
overal gebruikt waar het afvoerwater de afvoerleidingen niet met vrij afschot kan bereiken.

Douchebakelement 30/45 mm
Hardschuimmateriaal van LUX ELEMENTS®-FOAM met mortelcoating en glasvezelweefsel
aan weerszijden. Verval aan 4 zijden met afdichting aan de bovenkant.
Dikte van de afwerking voor de douchebodem (tegel + lijm): 13 mm.

Afvoersystemen
met afvoerpomp
Onafhankelijk van watertoevoer door de leiding.
De door een vlotter aangestuurde techniek schakelt de
afvoerpomp in zodra er water op de douchebak valt.
De TUB-PUMP is geen pompinstallatie volgens de norm EN 12050-2, maar
werd speciaal ontwikkeld voor de waterafvoer van douches.

Tweedelig onderbouwelement
van LUX ELEMENTS®-FOAM (50 + 30 mm).

LUX ELEMENTS TUB®-PUMP
Douchebakelement
met geïntegreerde afvoerpomp

Voordelen in
één oogopslag
2-delig omkeerrooster

Innovatief product

van roestvrij staal, betegelbaar aan
de achterkant, bijkomend roosterdeelstuk van roestvrij staal
met sleuven

Douchebak en afgedichte
afvoerpomp in één

Prefab afschot
Afgedicht douchebakoppervlak
met afschot
45 mm

Betrouwbare techniek
50 mm

30 mm
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Pomp reageert ook zonder
watertoevoer uit de leiding

Talrijke designvarianten
voor de afvoerafdekking
Aan de achterkant betegelbare roosterdeelstukken, deels met patroon
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