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Plancofix
Woningtechniek

douche afvoerpomp

Gistere
Tot voor gisteren waren drempelvrije douches in
oudere gebouwen meestal niet mogelijk.
Vele douches sproeien jammer
genoeg nog steeds met de
charme van de vroege 70-er
jaren.

De modernisering struikelde steeds
weer bij één enkel detail: Het afvalwater kon de afvoerleiding niet via
een vrijverval leiding bereiken omdat
de opbouwhoogte boven de vloer te
klein was. Dit wil zeggen dat een
drempelvrije douche tot nu toe
ondenkbaar was!

Gewenste ombouw van voorhanden
zijnde douches, de inbouw van extra
douches (bv. op de zolderverdieping)
en de installatie van moderne,
drempelvrije douches was niet
mogelijk.

VANDAAG
Vandaag is er de PLANCOFIX:
Dé revolutie in de badkamer!
Jung Pumpen heeft een absolute
noviteit ontwikkeld: De PLANCOFIX,
de eerste volwaardige douche
afvoerpomp voor douches op vloerniveau.

Met een hoogte van slechts 10,5 cm
is de Plancofix extreem vlak en heeft
enkel een oppervlak nodig van 34 x
34 cm direct in de vloer. Van daaruit
pompt hij goed verborgen en
geluidsarm het douchewater naar de
volgende reeds voorhanden zijnde
afvalwaterleiding.

En maakt zo het drempelvrij instappen mogelijk. Heel eenvoudig. Heel
hedendaags!

▶▶ De oude douche verwijderen en
een opening van 40 x 40 x 10,5 cm
voorbereiden in de vloer.

▶▶ De Plancofix in de opening
plaatsen en aansluiten.

▶▶ Afdichtingsvlies vastkleven, vloer
en tegels plaatsen – klaar!

Morge
Morgen kan eindelijk in bijna elke oudere woning een drempelvrije douche
ingebouwd worden! Dankzij PLANCOFIX, de eerste tegel, die pompt!
De installatie van de

▶▶ Direct in de douche

Plancofix is nagenoeg

▶▶ Naast de douche in combinatie met
douchegoot geleverd door de opdrachtgever

overal mogelijk.

▶▶ Veelvoudige optiek mogelijk

Compleet betegeld

Met roestvrijstalen afvoer

TOEKOMST

De toekomst begint nu –
stap er mee in!

Max. horizontale persleidingslengte incl.
3 x 90° hoek
Toegelaten materialen voor afvalwaterpersbuizen zijn PVC (DIN8062). PE-HD
(DIN8074) en PP (DIN8077)

Afmetingen (mm)
Toevoer

Afvoer

Elektrische specificaties
▶▶ Wisselstroom
▶▶ 1/N/PE~230 Volt
▶▶ P1 - 65 Watt
▶▶ 0,44 Ampère
▶▶ Motorbeveiliging in de wikkeling

Zeer krachtig
▶▶ VDE-toelating

Kenmerk

▶▶ Geschikt voor douches tot 20 l/min.
▶▶ Aanvoer van boven als vloerafvoer of
van de zijkant (bv. met douchegoot
geleverd door de opdrachtgever)
▶▶ Niveauschakeling via vlotter
▶▶ Afdichtingsmanchet voor het
maken van de dunne bedding
afdichting
▶▶ Omkeerbare afdekking in roestvrijstaal of betegelbaar
▶▶ Gemakkelijk te reinigen door
goede toegangsmogelijkheden
▶▶ Bij levering inbegrepen afvoerrooster uit roestvrijstaal
▶▶ Inbouwdiepte: 10,5 cm
▶▶ Afmetingen: 34 x 34 cm
(zichtbare afmeting: 25 x 25 cm)

Capaciteitstolerantie volgens ISO 9906

▶▶ Extreem betrouwbaar – extreem
robuust – typisch Jung Pumpen

▶▶ Inbouw van een drempelvrije douchevloer, overal
▶▶ In nagenoeg elke oudere woning
▶▶ Geen douchebak meer nodig

www.plancofix.de
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Plancofix
De eerste volwaardige
vloerafvoerpomp voor
douches op vloerniveau

