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Odpływ liniowy
Shower drain

PL EN

Odpływy liniowe VOGI polecane są do montażu 
w łazienkach oraz w obiektach użytku 
publicznego. Dzięki klasycznej i praktycznej 
konstrukcji oraz zastosowaniu najniższego 
dostępnego syfonu na rynku z korpusem ABS 
DN50, istnieje możliwość montażu w dowolnym 
miejscu posadzki. Odpływy dostępne są  
w sześciu standardowych długościach rynienki 
do których oferujemy duży wybór modeli 
rusztów. Na zamówienie istnieje możliwość 
wykonania odpływu o dowolnej długości. 
Zastosowana najwyższej jakości skandynawska 
stal nierdzewna kwasoodporna do produkcji 
odpływów liniowych VOGI jest odporna na korozję  
i działanie agresywnych czynników chemicznych 
znajdujących się np. w środkach czystości.

Rysunek techniczny
Technical drawing

The standard edition of VOGI shower drains is 
recommended for bathrooms and public facilities. 
Due to its classic and practical construction and 
use of a low-profile ABS DN50 trap available on 
the market, it can be installed anywhere in the 
floor. Drains are available in six standard channel 
lengths. In addition to that, we also o�er a wide 
range of grate models that go with them. A shower 
drain of any length can be produced upon the 
client’s request. Scandinavian stainless and acid 
resistant steel of the highest quality used to 
produce VOGI linear shower drains is resistant 
to corrosion and e�ects of aggressive chemical 
products found for example in cleaning agents.

Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości  
i w 100% Polska produkcja z zachowaniem euro -
pejskich standardów zapewnia długoletni okres 
użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 let -
niej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% 
Polish production that equals the highest Europe -
an standard ensures a very long service life and 
allows us to o�er a standard warranty that lasts 
25 years.

ŁATWE CZYSZCZENIE/EASY CLEAN

INOX (304)

Materiał

Rynienka oraz ruszt wykonane są ze skandynaw -
skiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o 
najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from mates scan -
dinavian stainless and acid resistant steel AISI 
304.

Niski syfon

Najniższy syfon DN50 dostępny na rynku z prze -
pływem do 56l/min pozwala na montaż odpływu 
nawet w niskich posadzkach. Wzór syfonu został 
zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Low-profile trap 

Use the lowest trap available on market with 
DN50 connector, which is distinguished by its 
high capacity up to 56l/min, allow for its installa -
tion even in very low-profile floors. Design of trap 
is registered in the Patent Office.

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnie -
je możliwość montażu odpływu w łatwy sposób  
w posadzce o dowolnej wysokości wylewki. 

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the 
shower drain can be easily installed in the floor re -
gardless of its level.

Czas realizacji

Wszystkie nasze odpływy dostępne są z maga -
zynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do 
minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse 
that’s why the delivery time is as short as possible.
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Odpływ duo
Shower drain duo

Odpływ duo
Shower drain duo

Specjalna konstrukcja rusztu DUO pozwala na montowanie 
go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy 
metalową powierzchnię z satynową strukturą a po jego 
obróceniu, druga strona  tworzy ruszt do wklejenia płytek 
ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych  
w tym także kamienia naturalnego. W obu przypadkach 
woda odprowadzana jest szczelinami które znajdują się 
między rusztem a rynienką odpływową.

The special design of the grate DUO allows for installation 
in two ways. One side of the grate can be filled with 
ceramic tile whereas the other side, after turning over, 
gives us a flat metal surface.In both cases the water is 
drained through narrow slits between the grate and the 
main body. Damping pads located under the grate are 
made of a special plastic so as to eliminate the impact and 
friction between the metallic components of the linear 
shower drains.

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez 
producenta do prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa  
z zamontowanym syfonem, ruszt, mankiet uszczelniający, 
regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the 
manufacturer for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof 
membrane, adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RD50set Odpływ z rusztem DUO 50 cm / Drain with DUO grate 50 cm

RD60set Odpływ z rusztem DUO 60 cm / Drain with DUO grate 60 cm

RD70set Odpływ z rusztem DUO 70 cm / Drain with DUO grate 70 cm

RD80set Odpływ z rusztem DUO 80 cm / Drain with DUO grate 80 cm

RD90set Odpływ z rusztem DUO 90 cm / Drain with DUO grate 90 cm

RD100set Odpływ z rusztem DUO 100 cm / Drain with DUO grate 100 cm
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Odpływ rigo
Shower drain rigo

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RP50set Odpływ z rusztem RIGO 50 cm / Drain with RIGO grate 50 cm

RP60set Odpływ z rusztem RIGO 60 cm / Drain with RIGO grate 60 cm

RP70set Odpływ z rusztem RIGO 70 cm / Drain with RIGO grate 70 cm

RP80set Odpływ z rusztem RIGO 80 cm / Drain with RIGO grate 80 cm

RP90set Odpływ z rusztem RIGO 90 cm / Drain with RIGO grate 90 cm

RP100set Odpływ z rusztem RIGO 100 cm / Drain with RIGO grate 100 cm

Odpływ onda
Shower drain onda

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RF50set Odpływ z rusztem ONDA 50 cm / Drain with ONDA grate 50 cm

RF60set Odpływ z rusztem ONDA 60 cm / Drain with ONDA grate 60 cm

RF70set Odpływ z rusztem ONDA 70 cm / Drain with ONDA grate 70 cm

RF80set Odpływ z rusztem ONDA 80 cm / Drain with ONDA grate 80 cm

RF90set Odpływ z rusztem ONDA 90 cm / Drain with ONDA grate 90 cm

RF100set Odpływ z rusztem ONDA 100 cm / Drain with ONDA grate 100 cm
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Odpływ szkło czarne
Shower drain glass black

Odpływ szkło czarne
Shower drain glass black

 Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem , mankiet uszczelniający, 
regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate with installed safe glass,  
waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RSC50set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 50 cm / Drain with GLASS BLACK grate 50 cm

RSC 60set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 60 cm / Drain with GLASS BLACK grate 60 cm

RSC 70set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 70 cm / Drain with GLASS BLACK grate 70 cm

RSC 80set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 80 cm / Drain with GLASS BLACK grate 80 cm

RSC 90set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 90 cm / Drain with GLASS BLACK grate 90 cm

RSC 100set Odpływ z rusztem SZKŁO CZARNE 100 cm / Drain with GLASS BLACK grate 100 cm
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Odpływ szkło białe
Shower drain glass white

 Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem , mankiet uszczelniający, 
regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate with installed safe glass,  
waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RSB50set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 50 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 50 cm

RSB 60set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE  60 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE  grate 60 cm

RSB 70set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE  70 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE  grate 70 cm

RSB 80set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE  80 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE  grate 80 cm

RSB 90set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE E 90 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE  grate 90 cm

RSB 100set Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE  100 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE  grate 100 cm

Odpływ quadro 
Shower drain quadro

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RQ50set Odpływ z rusztem QUADRO 50 cm / Drain with QUADRO grate 50 cm

RQ60set Odpływ z rusztem QUADRO 60 cm / Drain with QUADRO grate 60 cm

RQ70set Odpływ z rusztem QUADRO 70 cm / Drain with QUADRO grate 70 cm

RQ80set Odpływ z rusztem QUADRO 80 cm / Drain with QUADRO grate 80 cm

RQ90set Odpływ z rusztem QUADRO 90 cm / Drain with QUADRO grate 90 cm

RQ100set Odpływ z rusztem QUADRO 100 cm / Drain with QUADRO grate 100 cm
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Odpływ przyścienny
Next to wall shower drain
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Odpływ przyścienny
Next to wall shower drain

PL EN

Odpływy przyścienne VOGI, dzięki zastosowaniu 
dodatkowego kołnierza pozwalają na 
montaż bezpośrednio przy krawędzi ściany 
przy jednoczesnym zapewnieniu jeszcze 
lepszej hydroizolacji. Odpływy dostępne są  
w sześciu standardowych długościach rynienki 
do których oferujemy duży wybór modeli 
rusztów. Na zamówienie istnieje możliwość 
wykonania odpływu o dowolnej długości. 
Zastosowana najwyższej jakości skandynawska 
stal nierdzewna kwasoodporna do produkcji 
odpływów liniowych VOGI jest odporna na korozję  
i działanie agresywnych czynników chemicznych 
znajdujących się np. w środkach czystości.

Thanks to the use of an additional collar, next to 
wall VOGI shower drains can be installed directly 
on the wall edge while ensuring even better hydro 
isolation. Drains are available in six standard 
channel lengths. In addition to that, we also o�er 
a wide range of grate models that go with them. A 
shower drain of any length can be produced upon 
the client’s request. Scandinavian stainless and 
acid resistant steel of the highest quality used 
to produce VOGI linear shower drains is resistant 
to corrosion and e�ects of aggressive chemical 
products found for example in cleaning agents.

Rysunek techniczny
Technical drawing

Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości  
i w 100% Polska produkcja z zachowaniem euro -
pejskich standardów zapewnia długoletni okres 
użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 let -
niej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% 
Polish production that equals the highest Europe -
an standard ensures a very long service life and 
allows us to o�er a standard warranty that lasts 
25 years.

Materiał

Rynienka oraz ruszt wykonane są ze skandynaw -
skiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o 
najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from scandinavian 
stainless and acid resistant steel AISI 304.

Niski syfon

Najniższy syfon DN50 dostępny na rynku z prze -
pływem do 56l/min pozwala na montaż odpływu 
nawet w niskich posadzkach. Wzór syfonu został 
zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Low-profile trap  

Use the lowest trap available on market with 
DN50 connector, which is distinguished by its 
high capacity up to 56l/min, allow for its installa -
tion even in very low-profile floors. Design of trap 
is registered in the Patent Office.

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnie -
je możliwość montażu odpływu w łatwy sposób  
w posadzce o dowolnej wysokości wylewki. 

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the 
shower drain can be easily installed in the floor re -
gardless of its level.

Czas realizacji

Wszystkie nasze odpływy dostępne są z maga -
zynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do 
minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse 
that’s why the delivery time is as short as possible.

ŁATWE CZYSZCZENIE/EASY CLEAN

INOX (304)
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Odpływ przyścienny duo
Next to wall shower drain duo

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RD50setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 50 cm / Next to wall drain with DUO grate 50 cm

RD60setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 60 cm / Next to wall drain with DUO grate 60 cm

RD70setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 70 cm / Next to wall drain with DUO grate 70 cm

RD80setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 80 cm / Next to wall drain with DUO grate 80 cm

RD90setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 90 cm / Next to wall drain with DUO grate 90 cm

RD100setW Odpływ przyścienny z rusztem DUO 100 cm / Next to wall drain with DUO grate 100 cm

Specjalna konstrukcja rusztu DUO pozwala na montowanie 
go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy 
metalową powierzchnię z satynową strukturą a po jego 
obróceniu, druga strona  tworzy ruszt do wklejenia płytek 
ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych. W 
obu przypadkach woda odprowadzana jest szczelinami 
które znajdują się między rusztem a rynienką odpływową.

The special design of the grate DUO allows for installation 
in two ways. One side of the grate can be filled with 
ceramic tile whereas the other side, after turning over, 
gives us a flat metal surface.In both cases the water is 
drained through narrow slits between the grate and the 
main body. Damping pads located under the grate are 
made of a special plastic so as to eliminate the impact and 
friction between the metallic components of the linear 
shower drains.

Odpływ przyścienny rigo
Next to wall shower drain  rigo

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RP50setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 50 cm / Next to wall drain with RIGO grate 50 cm

RP60setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 60 cm / Next to wall drain with RIGO grate 60 cm

RP70setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 70 cm / Next to wall drain with RIGO grate 70 cm

RP80setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 80 cm / Next to wall drain with RIGO grate 80 cm

RP90setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 90 cm / Next to wall drain with RIGO grate 90 cm

RP100setW Odpływ przyścienny z rusztem RIGO 100 cm / Next to wall drain with RIGO grate 100 cm
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Odpływ przyścienny onda
Next to wall shower drain onda

Odpływ przyścienny onda
Next to wall shower drain  onda

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RF50setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 50 cm / Next to wall drain with ONDA grate 50 cm

RF60setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 60 cm / Next to wall drain with ONDA grate 60 cm

RF70setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 70 cm / Next to wall drain with ONDA grate 70 cm

RF80setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 80 cm / Next to wall drain with ONDA grate 80 cm

RF90setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 90 cm / Next to wall drain with ONDA grate 90 cm

RF100setW Odpływ przyścienny z rusztem ONDA 100 cm / Next to wall drain with ONDA grate 100 cm
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Odpływ przyścienny  szkło czarne
Next to wall shower drain  glass  black

 Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem , mankiet uszczelniający, 
regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate with installed safe glass,  
waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RSC50setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 50 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 50 cm

RSC60setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 60 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 60 cm

RSC70setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 70 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 70 cm

RSC80setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 80 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 80 cm

RSC90setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 90 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 90 cm

RSC100setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO CZARNE 100 cm / Next to wall drain with GLASS BLACK grate 100 cm

Odpływ przyścienny  szkło białe
Next to wall shower drain  glass white

 Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt z wklejonym bezpiecznym szkłem , mankiet uszczelniający, 
regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate with installed safe glass,  
waterproof membrane, adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RSB50setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 50 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 50 cm

RSB60setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 60 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 60 cm

RSB70setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 70 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 70 cm

RSB80setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 80 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 80 cm

RSB90setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 90 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 90 cm

RSB100setW Odpływ przyścienny z rusztem SZKŁO BIAŁE 100 cm / Next to wall drain with GLASS WHITE grate 100 cm



26 27

inox

Odpływ przyścienny  quadro
Next to wall shower drain quadro

Odpływ przyścienny  quadro
Next to wall shower drain  quadro

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

RQ50setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 50 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 50 cm

RQ60setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 60 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 60 cm

RQ70setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 70 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 70 cm

RQ80setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 80 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 80 cm

RQ90setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 90 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 90 cm

RQ100setW Odpływ przyścienny z rusztem QUADRO 100 cm / Next to wall drain with QUADRO grate 100 cm



Odpływ ultra slim
Shower drain ultra slim
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O50

75-115

2575

90-130

L (500, 600, 700, 800, 900, 1000)

L+40

240

Odpływ ultra slim
Shower drain  ultra slim

PL EN

Nowoczesny design odpływu ULTRA SLIM  
i stabilna konstrukcja zapewniają wysoką ja -
kość produktu który można zamontować  
w każdej nowoczesnej łazience, wpasowując się 
tym samym w obecne trendy.  Dzięki zastoso -
waniu innowacyjnych rozwiązań, zastrzeżonych  
w urzędzie patentowym przez firmę VOGI odpływ 
liniowy ULTRA SLIM jest jednym z najcieńszych 
odpływów oferowanych na rynku. Specjalna kon -
strukcja rusztu nie zaburza przepływu wody da -
jąc tym samym niezawodność w użytkowaniu. 
Korpus wraz z syfonem o dużej przepustowości, 
czyszczony od góry, tworzą jedną spójną całość 
wykonaną z najwyższej jakości skandynawskiej 
stali nierdzewnej kwasoodpornej wytrzymałej na 
korozję i działanie agresywnych czynników che -
micznych znajdujących się np. w środkach czy -
stości.

The design of ULTRA SLIM shower drain is based 
on a solid construction that ensures high quality 
of the product, which can be installed in every 
modern bathroom while fitting perfectly with 
the latest trends.  Due to the use of innovative 
solutions, registered in the patent office by the 
VOGI Company, the ULTRA SLIM linear shower 
drain is one of the slimmest drains available on 
the market. It’s very reliable in use because the 
unique construction of the grate does not disturb 
the flow of water. The body and a high-capacity 
trap, cleaned from above, make up one coherent 
set made from Scandinavian stainless and acid 
resistant steel of the highest quality, which is 
resistant to corrosion and e�ects of aggressive 
chemical products found for example in cleaning 
agents

Rysunek techniczny
Technical drawing

Gwarancja

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości  
i w 100% Polska produkcja z zachowaniem euro -
pejskich standardów zapewnia długoletni okres 
użytkowania co pozwala na zaoferowanie 25 let -
niej gwarancji w standardzie

Warranty

Use of materials of the highest quality and 100% 
Polish production that equals the highest Europe -
an standard ensures a very long service life and 
allows us to o�er a standard warranty that lasts 
25 years.

Materiał

Rynienka oraz ruszt wykonane są ze skandynaw -
skiej stali nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304 o 
najwyższej odporności.

Material

Channels and grates are made from Scandinavian 
stainless and acid resistant steel AISI 304.

Syfon

Syfon wraz z korpusem odpływu tworzy monoli -
tyczną konstrukcję z możliwością czyszczenia od 
góry przez prosto wyjmowane elementy.

Trap 

The DN50 siphon is a monolithic structure with 
a drain body. Its design allows for easy cleaning 
from the top through simply removable parts of 
the siphon

Regulowane nóżki

Dzięki regulowanej wysokości rynienki, istnie -
je możliwość montażu odpływu w łatwy sposób  
w posadzce o dowolnej wysokości wylewki. 

Adjustable feet

Due to the adjustable height of the channel, the 
shower drain can be easily installed in the floor re -
gardless of its level.

Czas realizacji

Wszystkie nasze odpływy dostępne są z maga -
zynu dlatego czas ich dostawy jest skrócony do 
minimum.

Delivery time

All of our drains are available at the warehouse 
that’s why the delivery time is as short as possible.

INOX (304)
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Odpływ ultra slim
Shower drain ultra slim

Odpływ ultra slim
Shower drain ultra slim

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

S50set Odpływ ULTRA SLIM 50cm / Drain ULTRA SLIM 50cm

S60set Odpływ ULTRA SLIM 60cm / Drain ULTRA SLIM 60cm

S70set Odpływ ULTRA SLIM 70cm / Drain ULTRA SLIM 70cm

S80set Odpływ ULTRA SLIM 80cm / Drain ULTRA SLIM 80cm

S90set Odpływ ULTRA SLIM 90cm / Drain ULTRA SLIM 90cm

S100set Odpływ ULTRA SLIM 100cm / Drain ULTRA SLIM 100cm
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  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

Ttile Odpływ narożny POD PŁYTKE / Corner drain TILE IN

Index Zestaw* / set*

Trigo Odpływ narożny RIGO / Corner drain RIGO

Odpływ narożny pod płytkę
Corner drain tile in

Odpływ narożny rigo
Corner drain rigo
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inoxOdpływ
przyścienny narożny pod płytkę
Next to wall corner drain tile in

Odpływ
przyścienny narożny rigo
Next to wall corner drain rigo

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  Zestaw zawiera pełen komplet, który zalecany jest przez producenta do 
prawidłowego montażu.

W zestawie znajduje się: rynienka odpływowa z zamontowanym syfonem, 
ruszt, mankiet uszczelniający, regulowane nóżki montażowe.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

  The set contains a full set, which is recommended by the manufacturer 
for proper assembly.

The set includes: drain with installed siphon, grate, waterproof membrane, 
adjustable mounting legs.

Index Zestaw* / set*

TWtile Odpływ przyścienny narożny POD PŁYTKE / Next to wall corner drain TILE IN

Index Zestaw* / set*

TWrigo Odpływ przyścienny  narożny RIGO / Next to wall corner drain RIGO
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Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox Inox grate

Korpus pionowy Vertical outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox Inox grate

Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox Inox grate

Kratki ściekowe standard
Floor drains standard

X1A

X2A

Y1A

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox Inox grate

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox Inox grate

Z1A

Z2A

Korpus pionowy Vertical outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox Inox grate

Y2A



40 41

plastic

Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Korpus pionowy Vertical outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Kratki ściekowe evo
Floor drains evo

X1B

X2B

Y1B

Korpus pionowy Vertical outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Y2B

Z1B

Z2B

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt Inox DESIGN Inox grate DESIGN

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24
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Y1C

Korpus pionowy Horizontal outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Y2C

Z1C

Z2C

Korpus pionowy Horizontal outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

Korpus poziomy przelotowy Horizontal double

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

X2C

Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon suchy Dry siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24

X1C

Korpus poziomy Horizontal outlet

Syfon mokry Wet siphon

Ruszt pod płytkę Tile in grate

Mata 24 x 24 Membrane 24 x 24
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Maty uszczelniające
Waterproof membranes

MU 1x1

MU 1x3

MU 1x15

MU-NW

MU 1x2

MU 1x4

MU 12x60

MU-NZ

Waterproof membrane 1 m x 1 m

Waterproof membrane 1 m x 3 m

Waterproof membrane 1 m x 15 m

Inner corner

Waterproof membrane 1 m x 2 m

Waterproof membrane 1 m x 4 m

Waterproof membrane 12 cm x 6 m

Outer corner

Mata uszczelniająca 1 m x 1 m

Mata uszczelniająca 1 m x 3 m

Mata uszczelniająca 1 m x 15 m

Narożne wewnętrzne

Mata uszczelniająca 1 m x 2 m

Mata uszczelniająca 1 m x 4 m

Mata uszczelniająca 12 cm x 6 m

Narożne zewnętrzne

Stojak reklamowy
Advertising stand
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plasticOpakowanie
Packing

Produkty specjalne
Special products

Jako producent jesteśmy w stanie przygotować produkt według Państwa 
wymogów technicznych. Produkcja odpływów specjalnych na zamówienie 
dotyczy wyłącznie odbiorców hurtowych. Dla odbiorców indywidualnych 
jesteśmy gotowi na przygotowanie odpływów z naszej oferty o dowolnej 
długości.

As a manufacturer, we are able to prepare a product according to your 
technical requirements. The production of special special outflows applies 
only to wholesale customers.
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