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За нашата продуктова гама ние осигурихме един нов дом
  
Във фирмата ни в Химберг, близо до Виена само за 6 месеца беше построен модерен обслужващ 
център, предназначен за инсталатори, майстори и частни лица. 

На площ от 600 м2 ние представяме нашата пълна продуктова гама, както и иновации в областта 
на сградното отводняване, така и дизайнерските линейни сифони. Освен това в безпраговия ни 
„HL дом“ ние предоставяме модерни семинарни зали за специални и продуктови обучения на 
инсталатори, проектанти, архитекти, дизайнери и майстори.

Компетентност
Информация

 Шоурум 

Заявете вашето лично участие в:  www.hlhaus.at



HL дом



HL53 In|Floor изпълнение в редица, неръждаема стомана мат 4



Основен аргумент да се спрете на подовите сифони за душове досега 
беше преди всичко безпрепятственото безпрагово влизане в душ-
пространството. Освен това обаче съществуват и други причини за 
избора на този начин на отводняване на вашата баня:

Както за ново строителство, така и за ремонтни работи, подовите 
сифони за душове предлагат, освен възможността за оптично пестене 
на пространство, преди всичко многообразна и индивидуална свобода 
на дизайна, която не се постига при „нормалните” душове. Започвайки 
с почти произволно избираемата форма на душ-пространството, 
свързана с безкрайното многообразие от плочки или подови покрития, 
до свободно избираемата форма и разположение на отводнителния 
елемент. Точково или линейно отводняване в равнината или до 
стената, предоставят за вас несравними възможности.5



HL50F изпълнение от неръждаема стомана мат 6



Съдържание

HL In|FloorЛинеен сифон
HL53   ...................................................................................        8
 
HL Къса шина
HL052  .................................................................................       14

HL Primus|Line Линеен сифон
HL531  ..................................................................................       16

HL in|line Линейни сифони
HL50 .....................................................................................       18

HL Primus Drain Подов сифон за душ
HL540  .................................................................................      20

HL Primus blue Сифон за душ
HL541  ..................................................................................      22

HL540/ HL541 Дизайнерски варианти  .........      24

HL137 Сифон за умивалник, спестяващ място    26

HL4000 Серия сифони за пералня, сушилня     267



8HL053M от неръждаема стомана матиран сатен

In|Floor



9

HL53 In|Floor

Тооолкова чисто. 
Най-лесното почистване,
изключителен дизайн до 

стена или в равнина

– Определя акцент за дизайн и качество

– Вградени напречни наклони за перфектно отводняване

– Положен в равнината, видимото отвеждане на водата

   гарантира лесното почистване

– Водният затвор: събира мръсотията, изцяло може да

   се изважда, оптимален е за почистване

– Дължината се адаптира точно в банята

– Лесен монтаж и лесно хидроизолиране

   Отводняващ канал: монтиран на нивото на плочките и

   над нивото на хидроизолацията

   Хидроизолационен маншет: гъвкав за полагане на       

  ‚мазани‘ хидроизолации според ÖNORM B 3407 и за

   мембранни хидроизолации, само с едно кликване се

   уплътнява към сифонното тяло

– Строително правило: отточната тръба на сифона, както

   и отделно опакования хидроизолационен маншет

   (който се предава на фаянсаджията), трябва да останат

   чисти при полагане на замазката както и без гънки до

   свързването на линейния сифон с хидроизолацията

Техническа информация
Монтажни дълбочини: мин 90 mm / 65 mm
Височини на водния затвор: 50 mm / 30 mm
Дебити: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Подходящ за подови настилки:
HL053P(M): 10 – 32 mm (вкл. с лепилото)
HL053S:       12 – 32 mm (вкл. с лепилото)
Дължини: 
HL053P(M): 800 – 1500 mm (може да се скъсява)
HL053S:       900, 1000 и 1200 mm (може да се скъсява)
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HL53 In|Floor

HL053 Standard. Ниско бюджетна 
дизайнерска шина за интегриране в 

равнината или до стената

Варианти за материала на шината

HL053P огледално полирана неръждаема стомана

HL053M неръждаема стомана матиран сатен

HL053S Standard огъната матирана неръждаема стомана

Дизайнерската шина HL053 Standard е достъпна за всеки 
бюджет: тя е оформена от 1,5 мм дебела неръждаема 
стомана с вградени наклони, които улесняват лесното 
оттичане и почистване. Като нов член от семейството 
InFloor, тя може да се комбинира с тялото на сифона 
HL53K (KF)



HL053M от неръждаема стомана матиран сатен11
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Техническа информация:
Строителна дълбочина за сифонните тела HL53K.2:  90-143 mm, HL53KF.2:  65-143 mm
Височини на водния затвор за сифонните тела HL53K.2: 50 mm, HL53KF.2: 30 mm
Дебити за сифонните тела HL53K.2: 1,45 l /s,  HL53KF.2: 0,86 l/s
Подходящи за подови настилки:
10–24 mm (вкл. с лепилото)
Подходящи за стенни настилки:
12–24 mm (вкл. с лепилото)
Дължини:
1300-2000 mm (възможност за отрязване)
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Сега вече и в двойно изпълнение до стената
HL053.2 Duo

HL53 In|Floor

Специално за XXL душове или каскадни душове в домашни Wellness 
оазиси, сега при отточните шини HL053M(P) и HL053S, HL разшири 
гамата си за дължини до 200 см

Заради двойния отвор в шината и многостранно оформените прецизни 
напречни наклони са постигнати дебити от 0,86 l/s до 1,45 l/s в 
зависимост от използваното сифонно тяло.

Сифонното тяло на новият линеен сифон DUO е също така НОВО и ще 
се предлага като двойно сифонно тяло HL53K.2 (строителна дълбочина 
в подовата конструкция 90 мм, при DN50) и HL53KF.2 (строителна 
дълбочина в подовата конструкция 65 мм, при тръба DN40).

Отточната шина е подходяща за дебелина на подови и стенни настилки 
от 12 – 24 мм (вкл. с лепилото) и се залепва със същото лепило за 
плочки върху алтернативната хидроизолация.

НОВИЯТ линеен сифон е в ъглово изпълнение с винкел за монтаж 
само до стената и може да се избира с обичайното качество на капака 
по желание - с драскана или полирана масивна неръждаема стомана 
(дебелина на материала 6 мм).



HL052 Късa шина

На пръв поглед един къс капак,
а при втори - един шедьовър

Късата шина HL052 е компактно решение и едновременно с това 
централно привлича вниманието за едно ново несравнимо душ-
преживяване.

HL052 свързва по идеален начин форма и функционалност, чрез 
скулптурния си дизайн. Душ-шината се отваря в лека заобленост 
навътре към шлиц, през който се оттича водата. Монтира се в 
равнината на пода със сифонните тела HL53K или HL53KF.

Оптичната елегантност се съчетава с находчива техника. Разположена 
в минимално пространство тази система за отводняване предлага 
важна концепция с индивидуален характер за оттичане на водата.
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Техническа информация:

Строителна дълбочина за сифонните тела HL53K: 90 mm или HL53KF: 65 mm

Дебити за сифонните тела HL53K: 0,8 l/s/ или HL53KF: 0,4 l/s

Подходящи за подови настилки: 11–38 mm (вкл. с лепилото)

Размер на капака: 300 х 50 mm

HL052M 
от неръждаема стомана драскана

HL052P 
от неръждаема стомана полирана

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL531Primus|Line 16

INSIDE

Техническа информация за HL531
Монтажна дълбочина: 79 mm
Дебит: 0,6 l/s
Дължина: 600-1200 mm
Размери на капака: 500 х 50 mm



HL531 Primus|Line
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Елегантните душ-пространства
... а предимствата просто говорят сами за себе си

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

„За да гарантираме качество и хидроплътни съединения за нашите 
отводнителни системи, още в самото начало ние съгласуваме 
проектирането с изискванията на строителната химия. Много 
наши продукти са монтирани от почти двайсет години и все още 
са годни за експлоатация и водоплътни. Това наше старание ние 
ще следваме и при разработката на нови модели.“

Кристоф Шутц, Директор на HL 

При проектирането на ‚Primus-Line“ бяха взети предвид много
аспекти от модерния дизайн на душ-пространството

•  лесен и бърз монтаж

•  дълбочина само 79 mm!

•  един Линеен сифон за всички дължини: чрез отрязване на тялото,

   канала се нагажда към вашата баня (от 60 до 120 см). Възможно

   е и удължаване (с HL531V)

•  Primus® - затвор против миризми: патент на HL, СТОП на каналните

   миризми даже и без вода в сифона (според ÖNORM B2501)!

•  завършен продукт, включва капак и рамка от неръждаема стомана

•  хигиеничен, заради гладката си повърхност

•  сигурна хидроизолация с каширан маншет по горната повърхност

•  изваждащ се воден затвор, което позволява пълен достъп до

   канализацията. Лесен за почистване



HL50 in|line
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ОТЛИЧЕН С НАГРАДА ЗА ДОБЪР
ДИЗАЙН 10 (БРОНЗОВ)

GOOD
DESIGN
AWARD

2008

Заради почти невидимият отводнителен канал от Серия 
HL in|line, елегантната баня или wellness-пространството 
се превръщат от една „необходимост” в „произведение на 
изкуството”, а и техническият ноу-хау не му отстъпва по 
никакъв начин.

HL in|line Ви предлага два модела

Линейният сифон HL50W се монтира директно до стената, 
като завършек само на една равнина. Това изглежда добре 
и гарантира една перфектна връзка с хидроизолацията 
под настилката. Наклонът на пода е по посока към стената, 
като по този начин водата е отдалечена от сухата зона на 
банята. Големият дебит на оттичане 0,8 л/сек. се грижи 
допълнително за това, краката да бъдат на сухо.

Същото важи и за Линейния сифон HL50F, конструиран
за равнинен монтаж. Разположението на отводнителния 
канал може да се избере индивидуално според вкуса и 
дизайнерския растер на плочките - дори и при мощните 
душове, големият дебит на оттичане гарантира една суха 
баня.

Линеен сифон КЛАСИК

Техническа информация

Монтажни дълбочини: 68 mm/ 90 mm /110 mm

Дебити: 0,46 l/s - 1,4 l/s

Дължини: 600 –2100 mm

Размери на капака: 500 –2000 х 40 mm



HL50F
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Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓ HL50F от неръждаема стомана драскана



HL540 Primus Drain

20

Действие на Primus® воден затвор

Воден затвор
с вода

При изсъхнал
сифон, механично
се задейства
допълнителна защита
срещу миризмите

↑

↓

Тооолкова лесно
Най-лесното почистване,

изключителен дизайн и един
шедьовър от най-висок клас

Най-новият резултат от дългогодишния опит в този 
сектор: Сифон за душ HL540 „Primus Drain“.

Това е подов сифон, специално проектиран за монтаж в 
пода под душа с настилка от плочки или камък.

При разработването на този продукт беше взето под 
внимание, както изискването за лесен монтаж, лесно 
почистване, така и лесната поддръжка от ползвателите 
на банята. Освен това не може да остане незабелязана и 
визията на индивидуалния дизайнерски вариант HL540i

Вграден е също така и „Primus“ - воден затвор. Той спира 
каналните миризми и без вода в сифона.

Техническа информация

Монтажна дълбочина: мин. 80 mm

Дебити: 0,8 l/s (HL540i: 0,6 l/s)

Размери на капака: 145 х 145 mm
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INSIDE
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Primus blue



1523 HL540I, abgebildet in Edelstahl gebürstet

HL541(I) Primus blue

Малък и прецизен

Малкият брат на вече познатия сифон за душ-пространството 
HL540 „Primus Drain“ впечатлява не само с всички известни досега 
предимства, но и със значително по-малка монтажна дълбочина 
(62мм!):

·  Монтажна дълбочина: от 62 мм до 230 мм: идеалното решение както  
   за ремонти, така и за ново строителство.
·  Фиксиране на тялото към бетоновата плоча с три монтажни скоби + 
   винтове;  шаблон улеснява правилното позициониране.
·  Настройката на подовия сифон е възможна и след закрепване към  
   основата. След полагане на замазката, стърчащата част на сифона 
   се изрязва. 
·  Хидроизолационна гарнитура: тази част от комплекта се монтира 
   също лесно, без инструменти, но осигурява сигурна връзка с 
   хидроизолацията. 
·  Klick-Klack: рамка от неръждаема стомана.
· Primus blue: ХИБРИДЕН воден затвор срещу каналните миризми, 
  хидравличен и механичен.
  Осигурява и срещу подприщване: Primus blue предотвратява 
  връщането на вода от канализацията до 50 см.
  Водният затвор се изважда лесно: удобния и пълен достъп до 
  канализацията чрез пружина за почистване, дава на инсталатора  
  нужната сигурност, за да се гарантира на ползвателя на банята 
  функционалност на сифона в продължение на години.
·  Перфектна хигиена:  водният затвор (вкл. сито) може да се изважда 
   и под течаща  вода редовно да се почиства при малък разход.
·  Дизайн: при по-високи изисквания за визия, предлагаме вариантите 
  HL541i (“Individuell”, с капак за индивидуална плочка) и HL541Q 
  (Quadra) една елегантна и същевременно изгодна алтернатива към 
  традиционните отводнителни решения като например линейните 
  сифони.

Техническа информация

Строителна дълбочина: 62 mm до 230 mm

Дебити: HL541i: 0.5 l/s, HL541Q: 0,45 l/s)

Размери на капака: 115 x 115 mm
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HL540 Изпълнения с различни
дизайнерски капаци

HL540 Дизайнерски варианти

HL540I
Може да бъде положена индивидуална плочка според
желанието на клиента; Рамка Klick-Klack; Кражба на
решетката без инструменти е невъзможна! Рамка и решетка
от V4A - неръждаема стомана, така е възможно да се
използва при хлорирани отпадъчни води.

HL540-Cut
Модерен четириъгълен дизайн; Рамка Klick-Klack; Кражба
на решетката без инструменти е невъзможна! Рамка и
решетка от V4A - неръждаема стомана, така е възможно да
се използва при хлорирани отпадъчни води.

HL540-Quadra
Класически, квадратен дизайн в модерно изпълнение
от неръждаема стомана; Рамка Klick-Klack; Кражба на
решетката без инструменти е невъзможна! Рамка и
решетка от V4A - неръждаема стомана, така е възможно да
се използва при хлорирани отпадъчни води.

HL540-Hamam
Античен дизайн в оптично злато с V2A покритие PVD;
Рамка Klick-Klack; Кражба на решетката без инструменти е
невъзможна!

HL540
Стандартната решетка в продължение на много години е
известна и популярна, лесна и евтина; Рамка Klick-Klack;
Кражба на решетката без инструменти е невъзможна!
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HL541 Изпълнения с различни
дизайнерски капаци

HL541 Дизайнерски варианти

HL541I (Individuell)
Вгражда се плочка по желание; Рамка Klick – Klack; Кражба 
на решетката без инструменти е невъзможна!

HL541
Стандартната решетка в продължение на много години е
известна и популярна, лесна и евтина; Рамка Klick-Klack;
Кражба на решетката без инструменти е невъзможна!

HL541Q (Quadra)
Класически, квадратен дизайн в модерно изпълнение 
от неръждаема стомана; Рамка Klick – Klack; Кражба на 
решетката без инструменти е невъзможна!
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HL137 Сифон, спестяващ място - където 
традиционните сифони заемат 

безполезно пространствo

HL4000 - новото поколение сифони за 
пералня, сушилня, съдомиялна, умивалник

... и още повече пространство в банята

HL137 се адаптира заради многостранните си настройки - въртящи се коленни съединения и 
скъсяващи се тръбни части - без усилия се приспособява към всеки умивалник. Компактен монтаж 
в мебели за баня или умивалници за инвалиди. Монтажа при ремонти също е много лесен

Имате нужда само от ЕДИН сифон за две перални устройства напр. пералня и сушилня. 
За нови, но малки жилища това се случва доста често. А когато и двете машини изпомпват 
едновременно, а вие искате да избегнете преливането от едната машина в другата? 

В допълнение: можете да използвате същата вградена в стената сифонна кутия и като сифон за 
умивалник. Просто го сменете с подходящата сифонна касета HL4000.3 и свързващото коляно 
HL134.K или HL134.1C. 

Изваждащата се ревизия 
улеснява почистването 
и търсенето на изгубени 
бижута - просто развийте и 
почистете.

+ /
HL4000.0 HL4000.1 HL4000.2

В комбинация със 
свързващото коляно 
HL134.1K или HL134.1C+

HL4000.0 HL4000.3
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