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Slim Waste & Slim Siphon

Slim Serie
Afvoertechniek

120

Slim Serie

22mm

Ø 40mm

Een geniale dunne afvoerbuis die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kunt
u nu met Slim Tube tijd en ergernis besparen. Een uitsparing van
40 tot 50 mm hakken is voorgoed verleden tijd. Slim Tube kunt u
ook vóór de (beton) wand aanbrengen en uitvullen met stucwerk
of afwerkplaten. (bv. Blauwplaat/Wedi). Hiermee spaart u veel opbouwruimte.

56 mm

De geniale afvoerbuis

65mm

750mm (inkortbaar)

Slim Tube is slechts 25 mm diep, u dient dus veel minder diep te
hakken en te frezen. De kans dat u de muur (voor- en achterzijde)
beschadigt is nu zeer gering en de wandconstructie blijft in tact.
Slim Tube is vervaardigd van pvc, daardoor eenvoudig te verlijmen.
De buis kunt u op maat inkorten en de koppelstukken aanbrengen.

kasrubber 40/32

Slim Tube®

Standaard wordt Slim Tube geleverd als vooruitloop inclusief
rubber overgangsmanchet 40/32 en speciekapje. Het Slim Tube
programma omvat ook losse buizen met een lengte van 3200 mm
en 90˚ bocht achteruitloop of 180˚ onderuitloop. Door de ovale
vorm van Slim Tube is het volume groter dan bij pvc rond 40 mm
en is de hydraulische gelijkwaardigheid aangetoond.
Gebruik Slim Tube uitsluitend verticaal.
Productomschrijving / inhoud van de verpakking
• Plat ovale pvc-buis L = 750mm (inkortbaar), B = 65mm en D = 22mm
• Bocht 90˚ vooruitloop uitgang 40mm inwendig (sifon aansluiting)
• Bocht 90˚ vooruitloop uitgang 50mm uitwendig (afvoer aansluiting)
• Speciekap
• Rubber overgangsmanchet 40/32

55mm

Ø 50mm

Slim Serie

Slim Tube®

50mm
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Product 							

Verpakkingseenheid

Artikelnummer

1) Slim Tube

per stuk

STE-01

2) Slim Tube bocht 90°

per 5 stuks (achteruitloop)

STB-01

3) Slim Tube bocht 90°

per 5 stuks (vooruitloop)

STB-02

4) Slim Tube bovenbocht 90 gr. Incl. cementkap en overgangsrubber 40/32

per 5 stuks

STB-03

5) Slim Tube bocht met onderuitloop ø 40 mm

per 5 stuks

STB-04

6) Slim Tube afvoerbuis lengte = 3,2 m

per 5 stuks

STL-32
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®

Slim Siphon &
®
Slim Waste

Slim Siphon XF ® & Slim Waste®

Slim Siphon® & Slim Waste®

30 MM

60-300 MM

Slim Serie

Slim Serie

®

Slim Siphon XF &
®
Slim Waste

30 MM / 76 MM

Ø32 MM

40-325 MM

Ø32 MM

Artikelnummer
50 MM WATERSLOT
HOOGTE

REINIGBAAR
SIFON

ABS VERLIJMBAAR

XF - SET

Artikelnummer
50 MM WATERSLOT
HOOGTE

UNIVERSEEL

ABS VERLIJMBAAR

SW - SET

Installatie opties:

Slim sifon XF met excentrisch afvoerkanaal
De Slim XF-Sifon is de ultieme ruimtebespaarder. Met een dikte van
slecht 55 mm is dit de platste toepassing van een sifon onder de
wasbak. Zodoende hebben fabrikanten de vrijheid om de meubels
zonder sifon uitsparing te ontwerpen. In de praktijk betekent dit
meer opslagruimte in het badkamermeubel.
Productvoordelen:
- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels te
installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 / DN 40
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan
te passen

Slim Waste & Slim Siphon XF

Slim sifon met excentrisch afvoerkanaal
Deze sifon biedt talloze aanpassingsmogelijkheden. Zodoende
valt vrijwel iedere wandafvoer aansluiting te realiseren, tot 72 mm
onderkant wasbak.
Productvoordelen:
- De vlakste toepassing van een sifon
- Ultradun en daardoor eenvoudig achter (badkamer)meubels
te installeren
- Meer installatievrijheid dankzij gepatenteerde SlimTube buis
- Geschikt voor alle standaard afvoerbuizen DN 50 / DN 40
- Niet meer noodzakelijk om het meubilair op de sifon aan
te passen

Slim Waste & Slim Siphon

Slim Serie

Slim Serie

Doucheprofielen

Doucheprofielen

Afschotprofiel:

Barrière profiel:

Voordelen:

Voordelen:

• Afschotprofiel uit rvs

• Geen scherpe overgangen/randen

• Eenvoudig te verwerken voor een afschot van 1 à 2%

• Geen scherpe overgangen/randen

• Geen complex tegelsnijwerk meer noodzakelijk

• Waterdichte oplossing

• Profiel is zowel links als rechts toepasbaar

• Hoogteniveaus zijn variabel instelbaar

• Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

• Geen hoogteverschil tussen tegels nodig
• 	Ideaal toepasbaar bij glaswanden en/of een vrije
inloopdouche
• Eenvoudige verwerking
• Maximale tegeldikte: 13,5 mm

Wandprofiel

• 	Inclusief afdichtingsdoek: scheurvast, elastisch en

Afschotprofiel

dampdiffusie-open afdichtingsdoek voor de waterdichte
afdichting van vlakke bouwdelen. Dit doek voldoet aan

Afschotprofiel

de Duitse ZDB eisen voor alternatieve afdichtingen. Het
afdichtingsdoek laat na 7 dagen, bij constante druk van
1,5 bar, geen vocht door.

Afschotprofiel

Profiel is zowel links als rechts toepasbaar. Instelbaar in
hoogte van van 8 tot 32 mm

ET-1250

Artikelnummer

Recht profiel met lengte 1250 mm

Artikelnummer

ET-1250

ET-1300
32

8

32

8

46

2%

2%

Bodem

46

2%

2%

Tegel

1300 mm

800 mm

ET-1030
50 mm

Hoek profiel met armlengte van 1030 mm

Artikelnummer
ET-1030

8

32

35 mm

Voorbeeld 1

8

Tegel

32

32 mm

46 mm
Doucheruimte

Doucheruimte

Bodem

Tegel

Tegel

Voorbeeld 2

RVS Profiel

RVS Profiel

Bodem

Bodem

Wandprofiel

Instelbaar in hoogte van van 8 tot 32 mm

Voorbeeld 1: waterkering van ca. 8 mm

Artikelnummer

22 22

Tegel

1350 mm

ET-WALL

Doucheruimte

Flexibele tegellijm

Voorbeeld 1

Tegel

12

22 - 35 mm

22 - 35 mm

Bodem

12

Doucheruimte

Flexibele tegellijm
Afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek

Tape

Tape

Tegel

Tegel

Bodem

Voorbeeld 2: een dieper liggende douche met max. 16
mm niveauverschil
Voorbeeld
2

Bodem

Tegel

Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.
Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar easydrain.nl.

Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

info@rmsanitair.nl

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op

rmsanitair.nl/accountmanagers

© ESS
De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten,
behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te
bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen.
Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten
niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.

by ess
Volg ons /easydrainnl

tel.: +31 (0)570 610 071

fax: +31 (0)570 610 778

e-mail: info@rmsanitair.nl

© RM sanitair B.V.
Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel
rmsanitair.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS

easydrain.nl

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720

by ess

wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720
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