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TECEdrainprofile dušo profilio grotelės

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprifile sifonams, montuojamas lygiai su
plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:
• Nerūdijančio plieno pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu

efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu,
medžiaga 1.4301 (304)

• Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
• Profilio groteles galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, profilis ir

grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304),
apkrovos klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg

• Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
• Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
• Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo

patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:
• TECEdrainprofile sifonas

 

Ilgis Plotis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
800 mm 55 mm matinis 670800 1 vnt. 170,85
800 mm 55 mm pliruotas 670810 1 vnt. 214,20
900 mm 55 mm matinis 670900 1 vnt. 179,78
900 mm 55 mm pliruotas 670910 1 vnt. 228,23
1000 mm 55 mm matinis 671000 1 vnt. 196,35
1000 mm 55 mm pliruotas 671010 1 vnt. 253,73
1200 mm 55 mm matinis 671200 1 vnt. 229,50
1200 mm 55 mm pliruotas 671210 1 vnt. 299,63
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TECEdrainprofile dušo profilio grotelės padengtos juoda PVD danga Nauja

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprifile sifonams, montuojamas lygiai su
plytelėmis, dušo zonoje.

Komplekte:
• Pagal reikiamą ilgį pjaustomas dušo profilis su vidiniu

nuolydžiu efektyvesniam vandens surinkimui ir savaiminiu išsivalymo
efektu.

• Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
• Profilio groteles galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus, apkrovos

klasė K3, maksimalus svoris iki 300 kg
• Dušo profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga

1.4301 (304) padengta įvairių spalvų PVD danga
• Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
• Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
• Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo

patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:
• TECEdrainprofile sifonas

 

Ilgis Plotis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
800 mm 55 mm matinis 670821 Nauja 1 vnt. 325,38
900 mm 55 mm matinis 670921 Nauja 1 vnt. 341,70
1000 mm 55 mm matinis 671021 Nauja 1 vnt. 374,34
1200 mm 55 mm matinis 671221 Nauja 1 vnt. 436,56
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TECEdrainprofile – Dušo profiliai
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TECEdrainprofile dušo profilio grotelės padengtos PVD danga

Dušo profilis, skirtas TECEdrainprifile sifonams, montuojamas lygiai su
plytelėmis, dušo zonoje.

Profilių paviršius padengtas PDV danga, spalvos suderintos su TECEsquare II
metalinėmis WC vandens nuleidimo plokštėmis ir naujausiais pagrindinių
gamintojų pasiūlymais, įskaitant hansgrohe / AXOR kolekciją.

Komplekte:
• Pjaustomas dušo profilis su vidiniu nuolydžiu efektyvesniam vandens

surinkimui ir savaiminiu išsivalymo efektu
• Dušo profilį galima nupjauti iki ≥ 500 mm
• Profilio groteles galima lengvai nuimti rankomis jas paspaudus
• Dušo profilis ir grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga

1.4301 (304) padengta įvairių spalvų PVD danga
• Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
• Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
• Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Montuojant prie sienos, dangos storis nuo 10 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
• Skirta montuoti prie sienos (visiškai prispaudus) arba bet kurioje dušo

patalpos vietoje

Papildomai užsakoma:
• TECEdrainprofile sifonas
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Ilgis Plotis Spalva Tinka Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
800 mm 55 mm Brushed Black Chrome / Matinė, Black Chrome hansgrohe / AXOR 670801 1 vnt. 325,38
800 mm 55 mm Polished Black Chrome / Poliruota, Black Chrome hansgrohe / AXOR 670811 1 vnt. 406,98
800 mm 55 mm Brushed Gold Optic / Matinė, Gold Optic hansgrohe / AXOR 670802 1 vnt. 325,38
800 mm 55 mm Polished Gold Optic / Poliruota, Gold Optic hansgrohe / AXOR 670812 1 vnt. 406,98
800 mm 55 mm Brushed Red Gold / Matinė, Red Gold hansgrohe / AXOR 670803 1 vnt. 325,38
800 mm 55 mm Polished Red Gold / Poliruota, Red Gold hansgrohe / AXOR 670813 1 vnt. 406,98
900 mm 55 mm Brushed Black Chrome / Matinė, Black Chrome hansgrohe / AXOR 670901 1 vnt. 341,70
900 mm 55 mm Polished Black Chrome / Poliruota, Black Chrome hansgrohe / AXOR 670911 1 vnt. 432,48
900 mm 55 mm Brushed Gold Optic / Matinė, Gold Optic hansgrohe / AXOR 670902 1 vnt. 341,70
900 mm 55 mm Polished Gold Optic / Poliruota, Gold Optic hansgrohe / AXOR 670912 1 vnt. 432,48
900 mm 55 mm Brushed Red Gold / Matinė, Red Gold hansgrohe / AXOR 670903 1 vnt. 341,70
900 mm 55 mm Polished Red Gold / Poliruota, Red Gold hansgrohe / AXOR 670913 1 vnt. 432,48
1000 mm 55 mm Brushed Black Chrome / Matinė, Black Chrome hansgrohe / AXOR 671001 1 vnt. 374,34
1000 mm 55 mm Polished Black Chrome / Poliruota, Black Chrome hansgrohe / AXOR 671011 1 vnt. 481,44
1000 mm 55 mm Brushed Gold Optic / Matinė, Gold Optic hansgrohe / AXOR 671002 1 vnt. 374,34
1000 mm 55 mm Polished Gold Optic / Poliruota, Gold Optic hansgrohe / AXOR 671012 1 vnt. 481,44
1000 mm 55 mm Brushed Red Gold / Matinė, Red Gold hansgrohe / AXOR 671003 1 vnt. 374,34
1000 mm 55 mm Polished Red Gold / Poliruota, Red Gold hansgrohe / AXOR 671013 1 vnt. 481,44
1200 mm 55 mm Brushed Black Chrome / Matinė, Black Chrome hansgrohe / AXOR 671201 1 vnt. 436,56
1200 mm 55 mm Polished Black Chrome / Poliruota, Black Chrome hansgrohe / AXOR 671211 1 vnt. 570,18
1200 mm 55 mm Brushed Gold Optic / Matinė, Gold Optic hansgrohe / AXOR 671202 1 vnt. 436,56
1200 mm 55 mm Polished Gold Optic / Poliruota, Gold Optic hansgrohe / AXOR 671212 1 vnt. 570,18
1200 mm 55 mm Brushed Red Gold / Matinė, Red Gold hansgrohe / AXOR 671203 1 vnt. 436,56
1200 mm 55 mm Polished Red Gold / Poliruota, Red Gold hansgrohe / AXOR 671213 1 vnt. 570,18

TECEdrainprofile – Dušo profiliai
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TECEdrainprofile plonas sifonas DN 40, šoninis pajungimas*

Sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas betone.
Pajungimas į šoną DN 40 vamzdžiui. Sandarinimo medžiaga Seal System
gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo skirto sujungti su sifonu pagal
normą DIN 18534.

• Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo sifono apačios iki betono
paviršiaus

• Pralaidumas ≥ 0,48/≥ 0,56 l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių
10/20 mm)

• Vandens užsklanda 30 mm
• Išimamas sifonas
• Fiksavimo betone kabliai
• Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo

medžiaga
• Garsą izoliuojanti tarpinė
• Apsauginis dangtelis
• Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį

ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:
• Montavimo kojelės (papildoma)
• Drainbase garso izoliacinė medžiaga (papildoma)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
673001 1 vnt. 128,78
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TECEdrainprofile – Sifonai

170 * Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net.
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TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas*

Sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas
betone.Pajungimas į šoną DN 50 vamzdžiui. Sandarinimo medžiaga Seal
System gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo skirto sujungti su sifonu
pagal normą DIN 18534.

• Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki betono
paviršiaus)

• Pralaidumas ≥ 0.7/≥ 0.9 l/s (pagal EN 1253 vandens aukštis virš grotelių
10/20 mm)

• Vandens užsklanda 50 mm
• Išimamas sifonas
• Fiksavimo betone kabliai
• Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo

medžiaga
• Garsą izoliuojanti tarpinė
• Apsauginis dangtelis
• Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile dušo profilį

ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus

Užsakoma atskirai:
• Montavimo kojelės (papildoma)
• Drainbase garso izoliacinė medžiaga (papildoma)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
673002 1 vnt. 128,78
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TECEdrainprofile – Sifonai
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TECEdrainprofile montavimo kojelės

Montavimo kojelės TECEdrainprofile plonam ir standartiniam sifonui.
Palengvina sifono sureguliavimą montavimo metu. Reguliavimo aukštis:
standartiniam sifonui 95-194 mm, plonam sifonui 65-164 mm.

Komplekte:
• 3 tvirtinimo kojelės su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/kompl.
674000 1 kompl.50 kompl. 12,75
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TECEdrainprofile tvirtinimo kronšteinas, skirtas tvirtinti prie sienos
arba grindų

Nauja

Tvirtinimo kronšteinas, skirtas fiksuoti tiek ploną, tiek standartinį sifoną prie
sienos arba grindų. Palengvina aukščio ir vietos reguliavimą montuojant.

• Jei tvirtinimo kronšteinas tvirtinamas prie sienos po sumontavimo j galima
nuimti ir panaudoti dar kartą.

• Keičiamas atstumas nuo sienos, nuo 0 iki 97 / 145 mm (nuo sienos iki
latako priekio / centro)

• Keičiamas atstumas nuo grindų 95-185 mm (nuo montavimo kojelių
apačios iki sifono arba betono paviršiaus)

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
674001 Nauja 1 vnt. 18 vnt. 15,93

TECEdrainprofile plaukų gaudyklė Nauja

Plaukų gaudyklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į
TECEdrainprofile dušo profilį. Paspaudus jas galima lengvai rankomis nuimti
nuo sifono.
Komplektas (dvi plaukų gaudymo grotelės) naudojamas vienam dušo profiliui.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/kompl.
674002 Nauja 1 kompl. 26,32

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
660001 1 vnt. 16 vnt. 33,17

TECEdrainprofile – Papildomos dalys
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Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (rulonas), skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/m
660002 8 m 21,46

TECEdrainprofile – Papildomos dalys

* Rulonas nepjaustomas 173
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TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas* Nauja

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System,
skirtas montuoti betone, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo juosta kartu su
tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą, atitinka
normą DIN 18534.

Komplekte:
• Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301

(304)
• Latako kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis

susikaupęs vanduo
• Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
• Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui

skysta arba juostine hidroizoliacija
• Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System

sandarinimo juostos apsaugai
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas 
• Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio

formavimą prie latako
• Latako centre – mova sifonui
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Kvapo užsklandos tarpinė
• Papildomas antrinis drenažas

Latako ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm
Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm
Bendras plotis su flanšu = 111 mm
Matomas plotis po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (priklauso nuo
sifono):
• 68 mm vertikalus sifonas
• 70 mm ypač plokščias sifonas
• 96 mm plokščias sifonas
• 121 mm standartinis sifonas
• 149 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:
• Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
• Sifonas
• Montavimo kojelės (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III

L (693, 793, 893 ...)
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Vardinis ilgis Bendras ilgis L Matomos dalies ilgis Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
700 mm 693 mm 651 mm 600702 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 163,20
800 mm 793 mm 751 mm 600802 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 169,32
900 mm 893 mm 851 mm 600902 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 177,48

1000 mm 993 mm 951 mm 601002 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 183,60
1200 mm 1193 mm 1151 mm 601202 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 196,86

TECEdrainline – Tiesus dušo latakas

178 * Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net.
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TECEdrainline-Evo tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas skirtas
montuoti prie sienos*

Nauja

Tiesus latakas su gamykloje priklijuota sandarinimo juosta Seal System,
skirtas montuoti betone prie sienos, su apsauginiu dangteliu. Sandarinimo
juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą
sujungimą, atitinka normą DIN 18534.

Komplekte:
• Visiškai uždengtas poliruoto nerūdijančio plieno latakas, medžiaga 1.4301

(304) su atrama į sieną
• Latako kraštuose esantys kapiliarai per kuriuos subėga po plytelėmis

susikaupęs vanduo
• Sifonas su stiklo pluoštu sustiprinta apsauga nuo atbulinio srauto
• Gamykloje priklijuota Seal System sandarinimo juosta skirta sandarinimui

skysta arba juostine hidroizoliacija
• Apsauginis dangtelis su tarpine nerūdijančio plieno ir Seal System

sandarinimo juostos apsaugai
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas
• Atramos išlyginimui (kairė ir dešinė) skirtos palengvinti betono sluoksnio

formavimą prie latako
• Latako centre – mova sifonui
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Garsą izoliuojanti juosta
• Kvapo užsklandos tarpinė
• Papildomas antrinis drenažas

Latako ilgis su flanšu = 693, 793, ... mm
Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm
Bendras plotis su flanšu = 111 mm
Matomas plotis po sumontavimo = 84,5 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (priklauso nuo
sifono):
• 68 mm vertikalus sifonas
• 70 mm ypač plokščias sifonas
• 96 mm plokščias sifonas
• 121 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka su didžiausiu sifonu.

Papildomai užsakoma:
• Standartinės grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
• Sifonas
• Montavimo kojelės (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III
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Vardinis ilgis Bendras ilgis L Matomos dalies ilgis Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
700 mm 693 mm 651 mm 600703 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 175,44
800 mm 793 mm 751 mm 600803 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 181,56
900 mm 893 mm 851 mm 600903 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 189,72

1000 mm 993 mm 951 mm 601003 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 195,84
1200 mm 1193 mm 1151 mm 601203 Nauja 1 vnt. 49 vnt. 211,14

TECEdrainline – Tiesus dušo latakas

* Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net. 179
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TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas su Seal System
sandarinimo juosta*

Tiesus latakas, skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta Seal
System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro
nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:
• Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
• Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai

sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas.
• Latako centre – mova sifonui
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Tarpinė

Latako ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm
Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm
Bendras plotis su flanšu = 150 mm
Matomas plotis po sumontavimo = 71 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (priklauso nuo
sifono):
• 67 mm vertikalus sifonas
• 68.5 mm ypač plokščias sifonas
• 95 mm plokščias sifonas
• 120 mm standartinis sifonas
• 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:
• Standartines grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
• Sifonas
• Montavimo kojelės (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III
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Vardinis ilgis Bendras ilgis L Matomos dalies ilgis Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
700 mm 711 mm 651 mm 600700 1 vnt. 40 vnt. 147,71
800 mm 811 mm 751 mm 600800 1 vnt. 40 vnt. 154,04
900 mm 911 mm 851 mm 600900 1 vnt. 40 vnt. 160,64

1000 mm 1011 mm 951 mm 601000 1 vnt. 40 vnt. 167,25
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601200 1 vnt. 20 vnt. 180,18
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601500 1 vnt. 20 vnt. 199,73

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai
Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminį pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų
bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto
individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.
Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Tiesus dušo latakas

180 * Informaciją apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net.
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TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas su užlenktu flanšu ir
Seal System sandarinimo juosta*

Tiesus latakas su užlenktu flanšu ir sandarinimo juosta Seal System, skirtas
montuoti betone prie sienos. Sandarinimo juosta kartu su tepama
hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:
• Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
• Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai

sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas.
• Latako centre – mova sifonui
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Tarpinė

Latako ilgis su flanšu = 711, 811, ... mm
Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 651, 751, ... mm
Bendras plotis su flanšu = 124 mm
Matomas plotis po sumontavimo = 69 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (priklauso nuo
sifono):
• 67 mm vertikalus sifonas
• 68.5 mm ypač plokščias sifonas
• 95 mm plokščias sifonas
• 120 mm standartinis sifonas

Svarbu: Netinka didžiausias sifonas!

Papildomai užsakoma:
• Standartines grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
• Sifonas
• Montavimo kojelės (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III
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Vardinis ilgis Bendras ilgis L Matomos dalies ilgis Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
700 mm 711 mm 651 mm 600701 1 vnt. 32 vnt. 156,57
800 mm 811 mm 751 mm 600801 1 vnt. 32 vnt. 163,28
900 mm 911 mm 851 mm 600901 1 vnt. 32 vnt. 171,90

1000 mm 1011 mm 951 mm 601001 1 vnt. 32 vnt. 178,96
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601201 1 vnt. 16 vnt. 191,00
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601501 1 vnt. 16 vnt. 211,71

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai
Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminį pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų
bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto
individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.
Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Tiesus dušo latakas

* Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net. 181
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TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti "plate II", tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio
plieno, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg, apkrovos klasė K3.
Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz. silikoniniai arba epoksidinės
dervos klijai.

Svarbu:
Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600772 1 vnt. 91,86
800 mm pliruotas 600872 1 vnt. 104,24
900 mm pliruotas 600972 1 vnt. 116,47

1000 mm pliruotas 601072 1 vnt. 129,17
1200 mm pliruotas 601272 1 vnt. 153,64
1500 mm pliruotas 601572 1 vnt. 190,35

Dizainas "plate II"

643, 743, ...

641, 741, ...

48

1
1

66

2
2

52

TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti "plate", tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio
plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki
300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz.
silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.

Svarbu:
Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600770 1 vnt. 68,16
800 mm pliruotas 600870 1 vnt. 77,20
900 mm pliruotas 600970 1 vnt. 86,27

1000 mm pliruotas 601070 1 vnt. 95,69
1200 mm pliruotas 601270 1 vnt. 113,80
1500 mm pliruotas 601570 1 vnt. 141,00

Dizainas "plate"

645, 745, ...

627, 727, ...

48

1
1

66

2
2

TECEdrainline – Tiesios latakų grotelės
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TECEdrainline dušo latako grotelės su stiklu, tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno su
stikliniu paviršiumi, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki 300 kg apkrovos
klasė K3, trys skirtingos spalvos.

Pastaba:
Individualiai užsakomų ilgių latakų gamyba negalima!

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm Stiklas žalias 600790 1 vnt. 193,11
700 mm Baltas stiklas 600791 1 vnt. 197,52
700 mm Stiklas juodas 600792 1 vnt. 192,54
800 mm Stiklas žalias 600890 1 vnt. 215,02
800 mm Baltas stiklas 600891 1 vnt. 220,35
800 mm Stiklas juodas 600892 1 vnt. 214,76
900 mm Stiklas žalias 600990 1 vnt. 224,90
900 mm Baltas stiklas 600991 1 vnt. 231,16
900 mm Stiklas juodas 600992 1 vnt. 225,38

1000 mm Stiklas žalias 601090 1 vnt. 259,23
1000 mm Baltas stiklas 601091 1 vnt. 261,28
1000 mm Stiklas juodas 601092 1 vnt. 255,68
1200 mm Stiklas žalias 601290 1 vnt. 295,96
1200 mm Baltas stiklas 601291 1 vnt. 301,36
1200 mm Stiklas juodas 601292 1 vnt. 292,06
1500 mm Stiklas žalias 601590 1 vnt. 369,77
1500 mm Baltas stiklas 601591 1 vnt. 375,35
1500 mm Stiklas juodas 601592 1 vnt. 364,77

Dizainas "glass"

52

8

66

2
2

643, 743, ...

636, 736, ...

TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "steel II",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600782 1 vnt. 91,17
800 mm pliruotas 600882 1 vnt. 105,67
900 mm pliruotas 600982 1 vnt. 108,61

1000 mm pliruotas 601082 1 vnt. 129,16
1200 mm pliruotas 601282 1 vnt. 146,77
1500 mm pliruotas 601582 1 vnt. 184,93

Dizainas "steel II"

52

66

2
2

643, 743, ...

TECEdrainline – Tiesios latakų grotelės
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TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "basic",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė
K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600710 1 vnt. 54,93
800 mm pliruotas 600810 1 vnt. 61,76
900 mm pliruotas 600910 1 vnt. 69,49

1000 mm pliruotas 601010 1 vnt. 76,55
1200 mm pliruotas 601210 1 vnt. 90,98
1500 mm pliruotas 601510 1 vnt. 113,14

Dizainas "basic"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "lines",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600720 Išparduodama 1 vnt. 82,26
800 mm pliruotas 600820 Išparduodama 1 vnt. 93,00
900 mm pliruotas 600920 Išparduodama 1 vnt. 104,07

1000 mm pliruotas 601020 Išparduodama 1 vnt. 114,81
1200 mm pliruotas 601220 Išparduodama 1 vnt. 136,64
1500 mm pliruotas 601520 Išparduodama 1 vnt. 169,53

Dizainas "lines"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "drops",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600730 1 vnt. 82,26
800 mm pliruotas 600830 1 vnt. 93,00
900 mm pliruotas 600930 1 vnt. 104,07

1000 mm pliruotas 601030 1 vnt. 114,81
1200 mm pliruotas 601230 1 vnt. 136,64
1500 mm pliruotas 601530 1 vnt. 169,53

Dizainas "drops"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Tiesios latakų grotelės
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TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "royal",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600740 Išparduodama 1 vnt. 109,77
800 mm pliruotas 600840 Išparduodama 1 vnt. 124,22
900 mm pliruotas 600940 Išparduodama 1 vnt. 138,66

1000 mm pliruotas 601040 Išparduodama 1 vnt. 153,42
1200 mm pliruotas 601240 Išparduodama 1 vnt. 182,64
1500 mm pliruotas 601540 Išparduodama 1 vnt. 226,27

Dizainas "royal"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako
grotelės "quadratum", tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios) pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600750 1 vnt. 109,77
800 mm pliruotas 600850 1 vnt. 124,22
900 mm pliruotas 600950 1 vnt. 138,66

1000 mm pliruotas 601050 1 vnt. 153,42
1200 mm pliruotas 601250 1 vnt. 182,64
1500 mm pliruotas 601550 1 vnt. 226,27

Dizainas "quadratum"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline poliruoto nerūdijančio plieno dušo latako grotelės "organic",
tiesios

TECEdrainline dušo latako grotelės (tiesios), pagamintos iš poliruoto
nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė K3 – iki 300 kg.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
700 mm pliruotas 600760 1 vnt. 82,26
800 mm pliruotas 600860 1 vnt. 93,00
900 mm pliruotas 600960 1 vnt. 104,07

1000 mm pliruotas 601060 1 vnt. 114,81
1200 mm pliruotas 601260 1 vnt. 136,64
1500 mm pliruotas 601560 1 vnt. 169,53

Dizainas "organic"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Tiesios latakų grotelės
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TECEdrainline kampinis latakas su Seal System sandarinimo tarpine*

Kampinis latakas 90° , skirtas montuoti betone, su flanšu ir sandarinimo juosta
Seal System. Sandarinimo juosta kartu su tepama hidroizoliacija sudaro
nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:
• Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
• Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai

sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas.
• Dvi movos skirtos sifonams prijungti
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Tarpinės

Latako ilgis su flanšu = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm
Matomos dalies ilgis po sumontavimo = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Bendras plotis su flanšu = 156 mm
Matomas plotis po sumontavimo = 76 mm

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (priklauso nuo
sifono):
• 67 mm vertikalus sifonas
• 68.5 mm ypač plokščias sifonas
• 95 mm plokščias sifonas
• 120 mm standartinis sifonas
• 148 mm didžiausias sifonas

Papildomai užsakoma:
• Standartines grotelės arba grotelės skirtos plytelei įklijuoti
• 2 sifonai
• 2 montavimo kojelių komplektai (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III
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Vardinis ilgis Bendras ilgis L Matomos dalies ilgis L – 70 mm Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
900 x 900 mm 946 x 946 mm 878 x 878 mm 610900** 1 vnt. 9 vnt. 323,31

1000 x 1000 mm 1046 x 1046 mm 978 x 978 mm 611000** 1 vnt. 9 vnt. 336,50
1200 x 1200 mm 1246 x 1246 mm 1178 x 1178 mm 611200** 1 vnt. 9 vnt. 363,16

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai
Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminį pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų
bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto
individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.
Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Kampinis latakas

186 * Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net. ** Pristatymo terminas pagal užklausą
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TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti "plate", 90° kampiniams
latakams

TECEdrainline dušo latako grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio
plieno, poliruotais matomais kraštais, skirtos įdėti į dušo lataką. Apkrova iki
300 kg, apkrovos klasė K3. Plyteles klijuoti naudojant elastingus klijus, pvz.
silikoniniai arba epoksidinės dervos klijai.

Svarbu:
Patikrinkite ar klijai tinka plytelėms!
 "plate" tipo iš dviejų dalių.

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
900 x 900 mm pliruotas 610970* 1 vnt. 210,50

1000 x 1000 mm pliruotas 611070* 1 vnt. 243,48
1200 x 1200 mm pliruotas 611270* 1 vnt. 276,63 Dizainas "plate"

TECEdrainline poliruoto arba matinio nerūdijančio plieno dušo latako
grotelės "steel II", 90° kampiniams latakams

TECEdrainline kampinės dušo latako grotelės 90°, pagamintos iš
poliruoto nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė 
K3 – iki 300 kg, iš dviejų dalių.

Matinės grotelės pagal užklausimą!

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
900 x 900 mm pliruotas 610982* 1 vnt. 253,92

1000 x 1000 mm pliruotas 611082* 1 vnt. 278,86
1200 x 1200 mm pliruotas 611282* 1 vnt. 296,48

Dizainas "steel II"

TECEdrainline poliruoto arba matinio nerūdijančio plieno dušo latako
grotelės "basic", 90° kampiniams latakams

TECEdrainline kampinės dušo latako grotelės 90°, pagamintos iš
poliruoto nerūdijančio plieno, skirtos įdėti į dušo lataką, apkrovos klasė 
K3 – iki 300 kg, iš dviejų dalių.

Matinės grotelės pagal užklausimą!

 

Vardinis ilgis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
900 x 900 mm pliruotas 610910* 1 vnt. 135,29

1000 x 1000 mm pliruotas 611010* 1 vnt. 149,40
1200 x 1200 mm pliruotas 611210* 1 vnt. 177,93

Dizainas "basic"

TECEdrainline – Kampinių latakų grotelės

* Pristatymo terminas pagal užklausą 187
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TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui
su Seal System sandarinimo juosta ir tvirtinimo kronšteinais*

TECEdrainline tiesus nerūdijančio plieno dušo latakas natūraliam akmeniui
arba didelių matmenų akmens masės plytelėms, skirtas montuoti betone,
su flanšu ir Seal System hidroizoliacine juosta. Sandarinimo juosta kartu su
tepama hidroizoliacija sudaro nepriklausomai išbandytą sujungimą.

Komplekte:
• Poliruoto nerūdijančio plieno latakas su flanšu, medžiaga 1.4301 (304)
• Prisiklijuojanti sandarinimo juosta Seal System skirta montuoti, kai

sandarinama skysta arba juostine hidroizoliacija
• Tvirtinimo kronšteinai skirti fiksuoti lataką betone ir pritvirtinti montavimo

kojas.
• Latako centre – mova sifonui
• Geresnį vandens nutekėjimą ir savaiminį išsivalymą užtikrinantis vidinis

nuolydis
• Atraminės grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301

(304), skirtos įdėti į lataką
• Tarpinės

Minimalus montavimo aukštis iki viršutinės latako briaunos (be grindų
dangos):

• 52 mm vertikalus sifonas
• 61.5 mm ypač plokščias sifonas
• 87 mm plokščias sifonas
• 112 mm standartinis sifonas
• 140 mm didžiausias sifonas

Dangos išpjovos ilgis x plotis: (L – 87 mm) x 68 mm
Vandens nubėgimo tarpelis: 6-8 mm
(žiūrėti brėžinį dešinėje)

Papildomai užsakoma:
• Sifonas
• Montavimo kojelės (nebūtina)
• Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (nebūtina), jei sumontuotos įrangos

garso lygis turi atitikti DIN 4109 ir VDI 4100 garso apsaugos lygį (SSt) nuo I
iki III

Pastaba: Individualiai galima užsakyti "steel II" groteles; visos kitos grotelės
(plytelei įklijuoti, stiklinės, standartinės) netinka!

6
6

1
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2

L (735, 835, 935, ...)

4
0

L - 89

40

5
2

2
0

6
8

L - 87

6-8 mm

 

Vardinis ilgis Bendras ilgis L Atraminių grotelių ilgis L – 89 Dangos išpjovos ilgis L – 87 Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
700 mm 735 mm 646 mm 648 mm 650700 1 vnt. 40 vnt. 311,88
800 mm 835 mm 746 mm 748 mm 650800 1 vnt. 40 vnt. 335,05
900 mm 935 mm 846 mm 848 mm 650900 1 vnt. 40 vnt. 358,22

1000 mm 1035 mm 946 mm 948 mm 651000 1 vnt. 40 vnt. 381,48
1200 mm 1235 mm 1146 mm 1148 mm 651200 1 vnt. 20 vnt. 427,69
1500 mm 1535 mm 1446 mm 1448 mm 651500** 1 vnt. 20 vnt. 497,73

Individualūs ilgiai, išskirtiniai dizainai
Mielai pagaminsime norimo ilgio ar grotelių dizaino gaminį pagal jūsų specifikacijas. Atitinkamą užsakymo formą galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir gaminių duomenų
bazės. Apie kainą informuosime jums pateikus užklausą. Pristatymo terminas – nuo keturių iki šešių savaičių po patvirtinimo ir visų detalių suderinimo. Patvirtinto
individualaus ilgio ir apdailos gaminių užsakymo atšaukti negalima, tokie gaminiai negrąžinami.
Maksimalus užsakomas ilgis – 1500 mm.

TECEdrainline – Latakas natūraliam akmeniui

188 * Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net. ** Pristatymo terminas pagal užklausą
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TECEdrainline ypač plokščias sifonas, DN 40 horizontalus

Ypač plokščias sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, uždėjus sifoną jį
galima sukinėti, pajungimas į šoną DN 40 nuotekų vamzdžiui, su išimama
kvapo užsklanda.

• Montavimo aukštis nuo sifono apačios iki latako flanšo = 68.5 mm
• Vandens lygis sifone = 30 mm

Vandens pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių
10/20 mm: 
• Su grotelėmis "basic": 0.5/0.6 l/s
• Su grotelėmis "steel II": 0.5/0.6 l/s
• Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.5/0.6 l/s

Svarbu:
Dėl labai žemo montavimo aukščio, sifonas yra labai arti latako ir betono
sluoksnis toje vietoje nebus pakankamai tvirtas. Todėl rekomenduojama
naudoti tik dideles plyteles ir armavimo audinį.
Negalima užvažiuoti neįgaliųjų vežimėliu.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
650004 1 vnt. 320 vnt. 16,30
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TECEdrainline plokščias sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°,
pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda.

• Montavimo aukštis nuo sifono apačios iki latako flanšo = 95 mm
• Vandens lygis sifone = 25 mm

Vandens pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių
10 / 20 mm:
• Su grotelėmis "basic": 0.8/0.8 l/s
• Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
• Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
650000 1 vnt. 270 vnt. 16,30

3
2

DN 50

175

6
7 3

5

5
0

120

TECEdrainline standartinis sifonas, DN 50 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°,
pajungimas į šoną DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda.

• Montavimo aukštis nuo sifono apačios iki latako flanšo = 120 mm
• Vandens lygis sifone = 50 mm, pagal normą DIN EN 1253

Vandens pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių
10/20 mm:
• Su grotelėmis "basic": 0.8/0.9 l/s
• Su grotelėmis "steel II": 0.7/0.8 l/s
• Su grotelėmis "plate"/"plate II": 0.7/0.8 l/s

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
650001 1 vnt. 210 vnt. 16,30
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TECEdrainline – Sifonai
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TECEdrainline didžiausias sifonas , DN 70 horizontalus

Sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas 360°,
pajungimas į šoną DN 70 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo užsklanda.

• Montavimo aukštis nuo sifono apačios iki latako flanšo = 148 mm
• Vandens lygis sifone = 60 mm, pagal normą DIN EN 1253 > 50 mm

Vandens pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių
10 / 20 mm:
• Su grotelėmis "basic": 1.2/1.4 l/s
• Su grotelėmis "steel II": 1.2/1.3 l/s
• Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.1/1.2 l/s

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
650002 1 vnt. 75 vnt. 29,34
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TECEdrainline vertikalus sifonas, DN 50

Vertikalus sifonas skirtas TECEdrainline dušo latakams, gali būti pasukamas
360°, pajungimas vertikaliai DN 50 nuotekų vamzdžiui, su išimama kvapo
užsklanda.

• Minimalus montavimo aukštis nuo viršutinės latako briaunos iki
tvirtinimo kronšteinų apačios = 67 mm

• Vandens lygis sifone = 50 mm, pagal normą DIN EN 1253
• Reikalinga anga = 130 mm

Vandens pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių
10/20 mm: 
• Su grotelėmis "basic": 1.3/1.3 l/s
• Su grotelėmis "steel II": 1.3/1.3 l/s
• Su grotelėmis "plate"/"plate II": 1.2/1.2 l/s

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
650003 1 vnt. 175 vnt. 22,82
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TECEdrainline – Sifonai
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TECEdrainline montavimo kojelės

Montavimo kojelės, skirtos palengvinti latako aukščio sureguliavimą ir
pritvirtinimą montuojant.

Komplekte:
• 4 x montavimo kojelės įskaitant garso izoliacijos elementus ir tvirtinimo

detales.

 

Variantas Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/kompl.
94-142 mm 660003 1 kompl.45 kompl. 10,11
139-187 mm 660004 1 kompl.30 kompl. 10,76
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TECEdrainline priešgaisrinis komplektas FireStop El 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas skirtas vertikalaus TECEdrainline DN 50 trapo
perdangas kertančio vamzdžio apsaugai nuo ugnies prasiskverbimo iki 120
minučių. Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal Europinį standartą
DIN EN 13501 (ETA-11/0437).

Komplekto sudėtis:
• Priešgaisrinė tarpinė, 2 varžtai, ženklinimo skydelis ir 150 mm DN 50 PP-HT

nuotekų vamzdis atitinkantis normą DIN EN 1451
• Reikalinga anga: ø 130 mm (ø min. = 129 mm, ø maks. = 133 mm)
• Naudojimo sritis: Perdangos, kurių storis 150-325 mm
• Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga.
• Tinka su visais TECEdrainline latakais ir grotelėmis.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
660006 1 vnt. 50 vnt. 135,01

TECE plaukų gaudyklė dušo latakams 

Plaukų gaudyklė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirta įdėti į dušo lataką.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
660005 1 vnt. 10 vnt. 6,52

TECEdrainline membraninė kvapo užsklanda sifonams

Plastikinė kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų
ir parazitų (vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą).

 

Variantas H Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
Ypač plokščiam sifonui 24 mm 660015 1 vnt. 150 vnt. 7,16
Plokščiam sifonui 45 mm 660016 1 vnt. 100 vnt. 7,16
Didžiausiems ir vertikaliems sifonams 94 mm 660017 1 vnt. 100 vnt. 7,16
Standartiniams sifonams 74 mm 660018 1 vnt. 100 vnt. 7,16

H

TECEdrainline – Papildomos dalys
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Sandarinimo juosta Seal System TECEdrainline dušo latakams*

Padengta butilu, prisiklijuojanti sandarinimo juosta skirta TECEdrainline dušo
latakams. Skirta klijuoti tiesiai ant latako flanšo. Su medžiaga tinkama skystai
arba juostinei hidroizoliacijai.

Rulono plotis: 100 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/m
660019 3,9 m 31,2 m 34,69

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
660001 1 vnt. 16 vnt. 33,17

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (rulonas), skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S**

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/m
660002 8 m 21,46

TECEdrainline – Papildomos dalys

192 * Informacijos apie Seal System galite rasti www.sealsystem.net. ** Rulonas nepjaustomas
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Vandens surinkimo sistemos

TECEdrainpoint S
TAŠKINIAI TRAPAI

KAINYNAS 2021
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Puslapis

Trapų komplektai 196

Sifonai 201

Trapų viršutinės dalys 205

Grotelės 210

Papildomos dalys 212

Sifonų pralaidumo vertės 215

Galiojančias eksploatacinių savybių deklaracijas (DOP) galite rasti mūsų svetainėje www.tece.lt.

Kainos nurodytos be PVM.

TECEdrainpoint S — Turinys
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TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, ypač plokščias

TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias DN 50.

Komplekte:
• Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
• Atraminis apvadas
• Su išimama kvapo užsklanda
• Mažesnis vandens aukštis = 30 mm
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu
• TECEdrainpoint S dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno, medžiaga

1.4301 (304), matmenys: 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601050 1 vnt. 10 vnt. 28,70

TECEdrainpoint S 110 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal System
universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S 110, grindų trapo komplektas horizontalus, ypač plokščias,
DN 50.

Komplekte:
• Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,

atitinka normą DIN 18534
• Su rutuliniu pajungimu
• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Pralaidumas nuo 0.62 iki 0.98 l/s
• Mažesnis vandens aukštis = 30 mm
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu 
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601100 1 vnt. 10 vnt. 38,86
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TECEdrainpoint S – Trapų komplektai
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TECEdrainpoint S 112 trapo komplektas, ypač plokščias, su Seal
System universaliu flanšu ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEdrainpoint S 112, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine
kvapo užsklanda, ypač plokščias, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės
iš nerūdijančio plieno.

• Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,

atitinka normą DIN 18534
• Su rutuliniu pajungimu
• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama membranine kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 20 mm ir papildoma membrana
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelėms

100 x 100 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.51/0.61 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.56/1.23 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601102 1 vnt. 10 vnt. 45,69
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TECEdrainpoint S – Trapų komplektai
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TECEdrainpoint S 120 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu,
standartinis*

TECEdrainpoint S 120, grindų trapo komplektas horizontalus, standartinis,
DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253.

Komplekte:
• Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP)
• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,

atitinka normą DIN 18534
• Su rutuliniu pajungimu
• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.89 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601200 1 vnt. 10 vnt. 41,84
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TECEdrainpoint S – Trapų komplektai
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TECEdrainpoint S 122 trapo komplektas su Seal System universaliu flanšu,
standartinis ir nerūdijančio plieno rėmeliu*

TECEdrainpoint S 122, horizontalus, grindų trapo komplektas su membranine
kvapo užsklanda, DN 50, grotelių rėmelis ir grotelės iš nerūdijančio plieno.

• Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, horizontalus
• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,

atitinka normą DIN 18534
• Su rutuliniu pajungimu
• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama membranine kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm ir papildoma membrana
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304), grotelėms

100 x 100 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.54/0.85 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.71/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601202 1 vnt. 10 vnt. 48,66
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TECEdrainpoint S – Trapų komplektai
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TECEdrainpoint S 130 drain trapo komplektas, vertikalus, su Seal System
universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S 130, grindų trapo komplektas, vertikalus, DN 50, išbandytas
pagal DIN EN 1253.

Komplekte:
• Plastikinis (PP) trapo korpusas DN 50, vertikalus
• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,

atitinka normą DIN 18534
• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo

žiedu
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.64/1.36 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.70/1.56 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Reikalinga anga:
Diametras 120 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3601300 1 vnt. 10 vnt. 38,86

∅ 119

∅ 252

∅ 105

160

8-92

114

DN 50

TECEdrainpoint S 114 drain trapo komplektas, ypač plokščias su
gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpine*

Nauja

TECEdrainpoint S 114 grindų trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias,
DN 50, su garsą slopinančiu kevalu, viršutine trapo dalimi su gamykloje
priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė.

Komplekte:
• Plastikinis trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias (PP), su lipniu

flanšu, skirtu hidroizoliacinems medžiagoms iš plastiko arba polimero
• Pralaidumas nuo 0.61 iki 1.12 l/s
• Mažesnis vandens aukštis = 30 mm
• Su išimama membranine kvapo užsklanda
• Garsą slopinantis kevalas skirtas montuoti betoninėje perdangoje
• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir gamykloje

priklijuota Seal System hidroizoliacine tarpine, atitinka DIN18534
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

• Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas
kaip atrama lyginant betomo sluoksnį

• Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

Papildomai užsakoma:
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3601104 Nauja 1 vnt. 71,30

184

∅ 210

∅ 105

8-92

41
66

DN 50
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TECEdrainpoint S – Trapų komplektai
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TECEdrainpoint S DN 50 ypač plokščias sifonas su Seal System universaliu
flanšu*

Grindų sifonas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias,
plastikinis (PP).

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su rutuliniu pajungimu
• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Mažesnis vandens aukštis = 30 mm

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.61 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.69/1.12 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3601400 1 vnt. 25,57

TECEdrainpoint S DN 50 sifonas terasoms su Seal System universaliu
flanšu*

TECEdrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas skirtas terasoms,
horizontalus, ypač plokščias.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Be kvapo užsklandos

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.66/1.22 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.50/1.51 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3601401 1 vnt. 23,57

TECEdrainpoint S – Sifonai
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TECEdrainpoint S DN 50 standartinis sifonas su Seal System universaliu
flanšu*

TECEdrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas, horizontalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.52/0.89 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.64/1.35 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3601500 1 vnt. 28,22

TECEdrainpoint S DN 50 vertikalus sifonas su Seal System universaliu
flanšu*

TECEdrainpoint S DN 50, plastikinis (PP) grindų sifonas, vertikalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.64/1.36 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.70/1.56 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Reikalinga anga:
Diametras 120 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 100 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660001), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3601600 1 vnt. 25,57

TECEdrainpoint S – Sifonai
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TECEdrainpoint S DN 70 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S DN 70, plastikinis (PP) grindų sifonas, horizontalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.62/1.22 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.87/1.74 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3603500 1 vnt. 29,90

TECEdrainpoint S DN 70 vertikalus sifonas su Seal System universaliu
flanšu*

TECEdrainpoint S DN 70, plastikinis (PP) grindų sifonas, vertikalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.47/1.81 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.63/1.84 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Reikalinga anga:
Diametras 122 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3603600 1 vnt. 29,90

TECEdrainpoint S – Sifonai
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TECEdrainpoint S DN 100 sifonas su Seal System universaliu flanšu*

TECEdrainpoint S DN 100, plastikinis (PP) grindų sifonas, horizontalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.90/1.61 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.86/2.03 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3607500 1 vnt. 29,90

TECEdrainpoint S DN 100 vertikalus sifonas su Seal System universaliu
flanšu*

TECEdrainpoint S DN 100, plastikinis (PP) grindų sifonas, vertikalus,
standartinis, išbandytas pagal DIN EN 1253.

• Su universaliu flanšu klijuojamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai,
atitinka normą DIN 18534

• Su išimama kvapo užsklanda
• Vandens lygis sifone 50 mm pagal DIN EN 1253

Pralaidumas pagal normą DIN EN 1253, vandens lygis virš grotelių 10/20 mm:
• Kai grotelių aukštis minimalus: 0.76/1.42 l/s
• Kai grotelių aukštis maksimalus: 0.80/2.10 l/s

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo
instrukcija.

Reikalinga anga:
Diametras 132 mm

Papildomai užsakoma – priklausomai nuo sandarinimo būdo:
• Seal System sandarinimo tarpinė skirta tepamai hidroizoliacijai – išbandyta

ir sertifikuota technologija
• Užspaudimo žiedo komplektas ir pjaustoma sandarinimo tarpinė flanšinėms

jungtims

Pastaba:
Vandens pralaidumas matuojamas naudojant 150 mm groteles (Užsakymo Nr.
3660003), daugiau reikšmių pateikta pridėtoje lentelėje, katalogo pabaigoje.

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3607600 1 vnt. 29,90

TECEdrainpoint S – Sifonai
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm,
su pagrindu be bortelio

Komplekte grotelių pagrindas ir grotelės be bortelio, 100 x 100 mm,
pagamintos iš nerūdijančio plieno.

• Išorinis diametras = 110 mm
• Storis = 1 mm (tinka bet kokiam plytelių ar akmens storiui)
• Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304),

matmenys 83 x 83 mm, poliruotas paviršius, apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660016 1 vnt. 41,28

140

11

99

83

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis plytelei įklijuoti "plate"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir grotelėmis
plytelei įklijuoti "plate", 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 23-118 mm
• Vidinis grotelių gylis plytelei = 10.5 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• Grotelės plytelei įklijuoti pagamintos iš nerūdijančio plieno, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660011 1 vnt. 52,74

∅ 110

  149

128

21

  132

10,5

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEdrainpoint S
grotelės 100 x 100 mm.

• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660001 1 vnt. 21,26

∅ 110

105

102

8

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir
TECEdrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660002 1 vnt. 39,85

∅ 110

¨ 107

96

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su varžtais
tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir
TECEdrainpoint S grotelės 100 x 100 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

• Du nerūdijančio plieno varžtai

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660009 1 vnt. 43,17

∅ 110

¨ 107

96

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, su
dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System
hidroizoliacinė tarpine*

Nauja

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal
System hidroizoliacine tarpine, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui
tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEdrainpoint S grotelių 100 x 100 mm.

• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-92 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

• Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas
kaip atrama lyginant betomo sluoksnį

• Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660020 Nauja 1 vnt. 50,00

∅ 110

105

102

8

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys
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TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (plastikas) ir TECEdrainpoint S
grotelės 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660003 1 vnt. 22,91

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir
TECEdrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660004 1 vnt. 42,84

∅ 110

¨ 149

98

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su varžtais
tvirtinamomis dekoratyvinėmis grotelėmis

Komplekte viršutinė trapo dalis su rėmeliu (nerūdijantis plienas) ir
TECEdrainpoint S grotelės 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

• Du nerūdijančio plieno varžtai

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660010 1 vnt. 49,81

∅ 110

¨ 149

98

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys
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TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, su
dekoratyvinėmis grotelėmis ir gamykloje priklijuota Seal System
hidroizoliacinė tarpine*

Nauja

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu ir gamykloje priklijuota Seal
System hidroizoliacine tarpine, atitinka DIN 18534 reikalavimą sujungimui
tarp hidroizoliacinės medžiagos ir TECEdrainpoint S grotelių 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Gamykloje priklijuota Seal System hidroizoliacinė tarpinė
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-92 mm
• TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės, medžiaga

1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius, apkrovos
klasė K3 (iki 300 kg)

• Apsuginis kevalas pagamintas iš EPS polistirolo, kurio viršus nudolamas
kaip atrama lyginant betomo sluoksnį

• Grindų dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660021 Nauja 1 vnt. 68,80

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 100 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir
dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 100 x 100 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-86 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno,

medžiaga 1.4301 (304), matmenys 100 x 100 mm, poliruotas paviršius,
apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)

• Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097
atitinka B grupę

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660007 1 vnt. 83,68

∅ 110

¨ 107

96

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno rėmelis, 150 mm, su dekoratyvinėmis
grotelėmis "quadratum"

Komplekte viršutinė trapo dalis su nerūdijančio plieno rėmeliu ir
dekoratyvinėmis "quadratum" grotelėmis 142 x 142 mm.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-88 mm
• Rėmelis iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• Dekoratyvinės "quadratum" grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno,

medžiaga 1.4301 (304), matmenys 142 x 142 mm, poliruotas paviršius,
apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)

• Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097
atitinka B grupę

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660008 1 vnt. 140,14

∅ 110

¨ 149

98

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys
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TECEdrainpoint S prailginimas su Seal System universaliu flanšu*

Viršutinė plastikinė trapo dalis su universaliu plastikiniu (PP) flanšu, skirtu
tepamai arba žiedu prispaudžiamai hidroizoliacijai.

• Su universaliu flanšu klijuojamai hidroizoliacijai, atitinka normą DIN 18534
• Komplekte sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 12-95 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660005 1 vnt. 15,61

∅ 110

∅ 252

105

12

TECEdrainpoint S prailginimas

Viršutinės trapo dalies prailginimas, pagamintas iš plastiko (ABS).

• Su sandarinimo žiedu
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 14-95 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660006 1 vnt. 9,30

∅ 110

∅ 116

105

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 100 mm, be grotelių

Komplekte viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.

• Viršutinė trapo dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-92 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660018 1 vnt. 8,85

∅ 110

105

102

8

TECEdrainpoint S plastikinis grotelių rėmelis, 150 mm, be grotelių

Viršutinė trapo dalis su plastikiniu rėmeliu be grotelių.

• Viršutinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
• Sandarinimo žiedas
• Išorinis diametras = 110 mm
• Aukščio reguliavimas = 10-92 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3660019 1 vnt. 11,04

∅ 110

¨ 147

102

9

TECEdrainpoint S – Trapų viršutinės dalys
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės,
100 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio
plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

• Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
• Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir

srieginės įvorės

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665000 1 vnt. 16,26

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės,
150 mm, prisukamos

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio
plieno, medžiaga 1.4301 (304), prisukamos.

• Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
• Komplekte du nerūdijančio plieno varžtai įleidžiamomis galvutėmis ir

srieginės įvorės

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665001 1 vnt. 20,26

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės,
100 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio
plieno, medžiaga 1.4301 (304).

• Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665002 1 vnt. 11,96

100

5

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės,
150 mm

Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio
plieno, medžiaga 1.4301 (304).

• Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665003 1 vnt. 15,94

142

6

TECEdrainpoint S – Grotelės
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum",
100 mm

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum"
100 x 100 mm, medžiaga 1.4301 (304).

• Matmenys = 100 x 100 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
• Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097

atitinka B grupę

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665006 1 vnt. 68,74

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum",
150 mm

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės "quadratum"
142 x 142 mm, medžiaga 1.4301 (304).

• Matmenys = 142 x 142 mm (išorinis matmuo)
• Poliruotas paviršius
• Apkrovos klasė L15 (iki 1500 kg)
• Neslidžios grotelės skirtos šlapioms patalpoms, pagal normą DIN 51097

atitinka B grupę

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3665009 1 vnt. 127,85

TECEdrainpoint S – Grotelės
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TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop El 120 DN 50

Priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiai ant trapo. Skirtas vertikalaus
TECEdrainpoint S DN 50 trapo perdangas kertančio vamzdžio apsaugai nuo
ugnies prasiskverbimo iki 120 minučių. Priešgaisrinės saugos klasė EI 120
pagal Europinį standartą DIN EN 13501 (ETA-11/0437).

Komplektą sudaro priešgaisrinė tarpinė, 2 varžtai, ženklinimo skydelis ir 150
mm DN 50 PP-HT nuotekų vamzdis atitinkantis normą DIN EN 1451.

Reikalinga anga:
Diametras 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)

Naudojimo sritis: perdangos, kurių storis 150-325 mm

Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3690050 1 vnt. 50 vnt. 166,05

TECEdrainpoint S priešgaisrinė tarpinė DN 70/DN 100

Priešgaisrinė įvorė montuojama po perdanga, skirta TECEdrainpoint S vertikaliems
trapams DN 70 ir DN 100 kartu su nuotekų vamzdžiu pagamintu iš PP-HT, pagal
normą EN 1451. Skirta perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies
prasiskverbimo iki 120 minučių.
Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal Europinį standartą DIN EN 13501
(ETA-18/0537).

Reikalinga anga:
• DN 70: Diametras 122 mm
• DN 100: Diametras 132 mm

Naudojimo sritis:
perdangos, kurių storis ≥ 200 mm

Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga.

 

Variantas D d H Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
DN 70 132 mm 94 mm 26,6 mm 3690070 1 vnt. 10 vnt. 173,19
DN 100 155 mm 114 mm 26,6 mm 3690100 1 vnt. 10 vnt. 179,50

d

H

D

TECEdrainpoint S Seal System sandarinimo tarpinė*

Seal System sandarinimo tarpinė išbandytam ir sertifikuotam TECEdrainpoint S
trapų prijungimui prie hidroizoliacijos.

Komplekte:
• Viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
• Matmenys = 480 x 480 mm

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3690004 1 vnt. 14,94

¨ 480

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys
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TECEdrainpoint S užspaudimo žiedo komplektas iš nerūdijančio plieno

Užspaudimo žiedo komplektas TECEdrainpoint S trapams, skirtas prispausti
hidroizoliacinę medžiagą prie jungės.

Komplekte:
• Užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno, medžiaga 1.4301 (304)
• Sandarinimo žiedas iš akytos gumos
• Šeši nerūdijančio plieno varžtai

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3690003 1 vnt. 20,95

TECEdrainpoint S pjaustoma sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms
jungtims

TECEdrainpoint S sandarinimo tarpinė bituminiams, polimeriniams
bituminiams ir EPDM sandarinimo rulonams montuoti karšto ar ištisinio
suvirinimo būdu. Prie universalaus flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu.

• Medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklu, apačia su polimerais modifikuoto
bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga

• Matmenys = 500 x 500 mm
• Medžiagos storis = 3.1 mm
• Gamintojas: Phoenix Restrix MB

Papildomai užsakoma:
• Užspaudimo žiedo komplektas (Užsakymo Nr. 3690003)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
3690006 1 vnt. 23,57

¨ 500

TECEdrainpoint S membraninė kvapo užsklanda

Plastikinė (PP) kvapo užsklanda skirta TECEdrainpoint S trapams su vidine
sandarinimo membrana, apsaugo nuo vandens garavimo, kvapų ir parazitų,
vanduo ir membrana sudaro dvigubą apsaugą. Tinka visiems TECEdrainpoint S
grindų trapams.

 

Variantas H Art. Nr. Pak. 1 €/vnt.
Grindų trapas DN 50 ypač plokščias 50 mm 3695002 1 vnt. 7,97
Grindų trapai DN 50 standartiniai ir 
vertikalus ir DN 70

83 mm 3695005 1 vnt. 7,97

Grindų trapai DN 100 117 mm 3695006 1 vnt. 7,97

H

TECEdrainpoint S plaukų gaudyklė

Plastikinė plaukų gaudyklė dedama į TECEdrainpoint S trapą.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
3690005 1 vnt. 100 vnt. 6,98

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys
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TECEdrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija

TECEdrainpoint S trapų su Seal System universaliu flanšu aukščiui reguliuoti ir
fiksuoti montuojant.

Aukštis nuo kojelės apačios iki universalaus flanšo viršaus: 64-165 mm

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garsą slopinantis elementas ir
tvirtinimo detalės.

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/kompl.
3690007 1 kompl.10 kompl. 12,96

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga, skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 €/vnt.
660001 1 vnt. 16 vnt. 33,17

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga (rulonas), skirta TECEdrainprofile,
TECEdrainline ir TECEdrainpoint S*

Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų išlyginamuoju
sluoksniu dušo zonoje arba visoje vonios patalpoje. Skirta sumažinti
krentančio vandens keliamą triukšmą renovuojamuose ir naujuose pastatuose.
Pagaminta iš ypač atsparios gumos granulių ir PUR elastomero. Atitinka
sugriežtintus garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 2 priedą, išleistą
1989-11, ir aukščiausią garso izoliavimo lygį SSt III pagal VDI 4100, išleistą
2012-10 (testų patvirtinimo protokolas pagal paklausimą).

• Tiekiama nuo: 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulonas, apytiksl. 50 kg)
• Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
• Šiluminė varža: 0.05 (m²K)/W
• Deformacija gniuždant nuo 15 t/m²: 0.6 mm
• Smūginio garso sumažinimas: ΔLw= 20 dB(A) (kai betono storis 50 mm)

 

Art. Nr. Pak. 1 €/m
660002 8 m 21,46

TECEdrainpoint S – Papildomos dalys
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TECEdrainpoint S 

sifono modelis

TECEdrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės

Minimalus viršutinės 

dalies aukštis (1) 

Maksimalus viršutinės 

dalies aukštis (2) 

Vandens aukštis virš grotelių 

10 mm 20 mm 10 mm 20 mm

DN 50 ypač 

plokščias 

(3601400) 

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0.52 0.61 0.69 1.12

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007) 0.44 0.69 0.53 0.85

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.49 0.55 0.61 1.00

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 0.64 0.70 0.98 1.04

DN 50 

standartinis 

(3601500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0.52 0.89 0.64 1.35

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007) 0.42 0.81 0.64 0.93

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.45 0.75 0.79 1.07

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 0.91 0.98 1.33 1.46

DN 50 

vertikalus 

(3601600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0.64 1.36 0.70 1.56

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007) 0.56 1.02 0.67 1.46

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.62 0.96 0.89 1.48

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 1.33 1.41 1.63 1.69

DN 50 

terasoms 

(3601401)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,66 1,22 0,50 1,51

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,48 0,89 0,56 1,53

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,71 0,97 0,81 1,07

Viršutinė dalis su “Plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 0,97 1,46 0,86 1,27

DN 70 

horizontalus 

(3603500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0.62 1.22 0.87 1.74

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008) 0.76 1.13 0.78 1.54

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.64 0.84 0.97 1.54

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 1.19 1.29 1.50 1.72

DN 70 

vertikalus 

(3603600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0.47 1.81 0.63 1.84

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008) 0.79 1.67 0.68 1.99

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.64 0.85 0.80 2.18

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 1.62 1.97 2.24 2.42

DN 100 

horizontalus 

(3607500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0.90 1.61 0.86 2.03

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008) 0.77 1.48 0.79 1.98

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.46 1.12 0.58 1.81

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 1.36 1.48 1.60 2.06

DN 100 

vertikalus 

(3607600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0.76 1.42 0.80 2.10

Viršutinė dalis su “quadratum” grotelėmis, 150 mm (3660008) 0.70 1.33 0.74 2.13

Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas, 100 mm (3660016 + 3660006) 0.76 1.06 0.59 1.86

Viršutinė dalis su “plate” grotelėmis, 150 mm (3660011) 1.22 1.36 1.72 2.20

Max.

10/20 mm

l/s

Min.

l/s

10/20 mm

(1) (2)

TECEdrainpoint S – Sifonų pralaidumo vertės
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