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Kanały kuchenne mają zastosowanie m.in. w hotelach, restauracjach, szkołach oraz szpitalach. 
Produkowane zgodnie z normami PN-EN 1433 oraz PN-EN 1253 z zachowaniem najwyższych 
standardów Europejskich Norm Higienicznych, w zakładzie certyfikowanym przez TÜV Rheinland.

W takich miejscach jak kuchnie profesjonalne, odpowiednio zaprojektowane odwodnienie posadzki to 
gwarancja zachowania bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. 

Kanały kuchenne produkowane przez ATT są wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304) oraz 
EN 1.4404 (AISI 316L). Oba gatunki materiału charakteryzuje wysoka odporność na korozję oraz środki 
chemiczne stosowane m.in. w procesach CIP (cleaning in place). Gwarantem zachowania odporności 
korozyjnej ww. materiałów jest proces trawienia i pasywacji, któremu jest poddawany każdy produkt 

- dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych
- zaprojektowane z odpowiednim buforem, dostosowanym do 
dużych zrzutów medium np. mycie i opróżnianie kotłów
- łatwe w czyszczeniu
- dostępne z rusztem kratowym, drabinkowym, płytowym lub 
blaszanym perforowanym; w zależności od klasy obciążenia. Ruszty 
charakteryzują się powierzchnią antypoślizgową (zgodnie z normą 
DIN 51130)
- mogą być łączone z innymi elementami kanalizacji, tj. wpusty  
czy kanały
- mogą posiadać brzegi wykończone w zależności od rodzaju 
posadzki i wymaganego obciążenia.

Informacje ogólne

Cechy
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Główne parametry, na które należy zwrócić 
uwagę podczas wyboru odwodnienia:
- ilość odprowadzanego medium
- spadek posadzki
- klasa obciążenia
- wymiary

Dodatkowe informacje
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ODWODNIENIE W200/110 z kwadratowym rusztem
Opcja: standard 

horizontal outlet, single-part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

*available grating options: anti-slip mesh (K), ladder (D), 
plate (P), perforated sheet (B)

Specifications:

flow rate  2,5 l/s

odpływ pionowy jednoczęściowy W200/110V1* odpływ pionowy pojedynczy W200/110V1*odpływ poziomy jednoczęściowy  W200/110H1*

odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęściowy W200/110H2*

odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2*
Dostępne warianty rusztów: kratka antypoślizgowa (K), drabinka (D), 
płyta (P), blaszany perforowany (B)

Specyfikacja:
wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
przepustowość syfonu 2,1 l/s
pojemność kosza 0, 45 l
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ODWODNIENIE W200/110 z kwadratowym rusztem
Opcja: z KRAWĘDZIĄ do układania płytek podłogowych

horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

horizontal outlet, single-part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

*available grating options: anti-slip mesh (K), ladder (D), 
plate (P), perforated sheet (B)

Specifications:

flow rate  2,5 l/s

 odpływ pionowy jednoczęściowy  W200/110V1* odpływ poziomy jednoczęściowy  W200/110H1*

 odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęściowy W200/110H2*

Dostępne warianty rusztów: kratka antypoślizgowa (K),  
drabinka (D), płyta (P), blaszany perforowany (B)

Specyfikacja:
wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
przepustowość syfonu 2,1 l/s
pojemność kosza 0, 45 l
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ODWODNIENIE W200/110 z kwadratowym rusztem
Opcja: do posadzek winylowych 

horizontal outlet, single part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

*available grating options: anti-slip mesh (K), ladder (D), 
plate (P), perforated sheet (B)

Specifications:

flow rate  2,5 l/s

odpływ pionowy jednoczęściowy W200/110V1* odpływ poziomy jednoczęściowy W200/110H1*

odpływ pionowy dwuczęśćiowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęsciowy W200/110H2*

Dostępne warianty rusztów: kratka antypoślizgowa (K), drabinka 
(D), płyta (P), blaszany perforowany (B)

Specyfikacja:
wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
przepustowość syfonu 2,1 l/s
pojemność kosza 0, 45 l
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horizontal outlet, single-part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

500 długość 1000 mm
Opcja: standard

odpływ pionowy jednoczęściowy W200/110V1* odpływ poziomy jednoczęściowy W200/110H1*

odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęśćciowy W200/110H2*
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horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

horizontal outlet, single-part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

S500 długość 1000 mm
Opcja: z WYWINIĘCIEM pod płytki

odpływ pionowy jednoczęściowy W200/110V1* odpływ poziomy jednoczęściowy W200/110H1*

odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęściowy W200/110H1*
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horizontal outlet, single-part W200/110 H1*vertical outlet, single-part W200/110 V1*

horizontal outlet, two-part W200/110 H2*vertical outlet, two-part W200/110 V2*

S500 długość 1000 mm
Opcja: dla podłóg winylowych

odpływ pionowy jednoczęściowy W200/110V1* odpływ poziomy jednoczęściowy W200/110H1*

odpływ pionowy dwuczęściowy W200/110V2* odpływ poziomy dwuczęściowy W200/110H2*


