
Informacje ogólne
Firma Lauxes Grates jest jednym z najbardziej renomowanych projektantów i producentów uniwersalnych wewnętrznych 

i zewnętrznych liniowych systemów do odwadniania w Australii i Nowej Zelandii. Lauxes Grates dostarcza swoje produkty tysiącom 

przedsiębiorców rozwijając się nieustannie. Dzięki AUSPAC Distribution, produkty Lauxes są sprawnie rozprowadzane na rynkach europejskich, 

rynkach Ameryki Północnej, Australii i Azji.

Lauxes Grates oferuje:

 ● Wysokiej jakości ruszty odwodnieniowe dostępne w szerokim zakresie grubości i długości.

 ● Ruszty odwodnieniowe i akcesoria wykonane z potrójnie anodowanego aluminium co 

zwiększa ich odporność na korozję.

 ● Dożywotnia gwarancja antykorozyjna zapewniająca klientom poczucie bezpieczeństwa przy 

wyborze firmy Lauxes Grates.

Ze względu na możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz łatwy montaż, wykonawcy 

wybierają produkty firmy Lauxes Grates’ dla ich funkcjonalności, trwałości i przystępnych cen. 

Asortyment
Wszystkie modele rusztów odwodnieniowych Lauxes Grates oraz przeznaczone do nich akcesoria wykonane są z potrójnie anodowanego 

aluminium. Z łatwością można je docinać do pożądanych rozmiarów już na miejscu instalacji lub przedłużać powyżej 5,6m za pomocą łączników 

Lauxes. Wszystkie produkty firmy Lauxes zostały dostosowane do wymagań i opracowane według najwyższych standardów certyfikacji 

WaterMark zgodnie z Australijską Normą Techniczną WMTS.040.

RUSZTY 
STANDARDOWE

Oryginalny asortyment firmy Lauxes Grates, 
standardowe odwodnieniowe ruszty podłogowe 
dostępne są w różnych szerokościach i kolorach.  

RUSZTY NOWEJ 
GENERACJI

Dostępne w szerokiej palecie barw i szerokim 
zakresie głębokości, nieprzyjmujące plam z 
wody, anodowane ruszty aluminiowe są idealne 
do wielu celów.

RUSZTY ODWODNIENIOWE
DO ZABUDOWY PŁYTKĄ

Najpopularniejsza linia produktów z kolekcji Lauxes Grates, ruszty 
odwodnieniowe do zabudowy płytką w szerokim zakresie głębokości, 
pasujące do wielu typów projektów i płytek.  

AKCESORIA DO RUSZTÓW 
ODWODNIENIOWYCH

Firma Lauxes Grates posiada szeroki asortyment akcesoriów stworzony 
specjalnie do oferowanych uniwersalnych rusztów odwodnieniowych, jak 
zaślepki końcówki odwodnienia, wpusty pionowe, łączniki czy kleje.

WODA 
OPADOWA

Najnowszy produkt Lauxes Grates: ruszty do 
wody opadowej z potrójnie anodowanego 
aluminium idealne do zastąpienia starych 
plastikowych rusztów 128 mm. 

AUSPACDISTRIBUTION



CECHY PRODUKTÓW

ALUMINIUM POTRÓJNIE ANODOWANE
Ruszty i akcesoria firmy Lauxes Grates są nie tylko produkowane z 
wysokiej jakości aluminium, ale również potrójnie anodowane, co zwiększa 
ich odporność na korozję. 
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WYSOKA TRWAŁOŚĆ PRZY KAŻDYM ZASTOSOWANIU
Lauxes Grates oferuje eleganckie rozwiązania do doprowadzania wody w 
warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Produkty dostępne są w szerokim 
zakresie głębokości i szerokości, idealnie sprawdzając się w prysznicach, 
łazienkach, na balkonach, tarasach, basenach i wielu innych środowiskach.

DALSZE INFORMACJE

Co to jest aluminium anodowane?

Anodowanie aluminium, to proces elektrochemiczny, w czasie którego na powierzchni aluminium lub jego stopów wytworzona zostaje 
warstwa tlenku glinu. Anodowanie wykorzystuje się do zwiększenia grubości naturalnej warstwy tlenku tworzącej się na powierzchni 
metalowych części. Powstała podczas anodowania powłoka charakteryzuje się większą odpornością na korozję i zużycie, stanowiąc drugą 
pod względem twardości substancję znana człowiekowi (większą twardością charakteryzują się tylko diamenty). Tlenek pokrywający 
aluminium to naturalna ochrona przed korozją, zwiększająca jego twardość, odporność na ścieranie i izolacyjność. 

Po co anoduje się aluminium?

Anodowanie jest procesem elektrolizy, w którym powstaje gruba powłoka tlenku glinu tworząca wykończenie odporne na korozję, ścieranie 
i czynniki obecne w wymagających środowiskach przemysłowych, morskich czy innych powodujących trudne warunki. Bezbarwne lub 

kolorowe wykończenie powłoką anodowaną zabezpiecza i wzmacnia naturalne piękno aluminium. Jego niezawodność i estetyka sprawiają, 
że aluminium anodowane jest idealnym rozwiązaniem zarówno w projektach mieszkaniowych jak komercyjnych. 

GWARANCJA
Wszystkie ruszty odwodnieniowe firmy Lauxes Grates są odporne na 
promieniowanie UV i objęte 25-letnią gwarancją na blaknięcie koloru oraz 
dożywotnią gwarancją antykorozyjną. 

SZYBKA I PEWNA DOSTAWA
Produkty firmy Lauxes Grates dostarczane są z wykorzystaniem kilku sieci 
logistycznych obejmujących Australię, Nową Zelandię, Kanadę, Europę i 
Azję. Stawiamy sobie za cel szybką realizację zamówień bez zakłóceń.

BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA
Produkty Lauxes Grates można stosować ze wszystkimi płytkami, co 
pozwala na wykorzystanie naszych produktów niezależnie od rodzaju 
projektu. 

WSPARCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
Najpopularniejsza linia produktów z kolekcji Lauxes Grates, ruszty 
odwodnieniowe do zabudowy płytką w szerokim zakresie głębokości, 
pasujące do wielu typów projektów i płytek. 
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