ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
•

•

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 LIGHT

-

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 PRO

-

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-40 LIGHT RENOVATE

-

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-40 PRO RENOVATE

-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
-

•

SLOT - ALUSIDE LINE

ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
-

SLOT - ALUSIDE DRAIN 75

-

SLOT - ALUSIDE DRAIN 40

*Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.
**Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς
καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ
Τα καλύμματα αλουμινίου σας παρέχουν τη
δυνατότητα να επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους,
ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον
περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα τοποθετήσετε.
Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, ιδιαίτερα
ανθεκτικά στους εξωτερικούς παράγοντες και στο
χρόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα την κορυφαία
επιλογή!
Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια,
κυβόλιθους, χλοοτάπητα σε εξωτερικούς
χώρους, αλλά και με μάρμαρο, ξύλο και όποιο
άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς
χώρους, καθιστώντας τα πραγματικά αόρατα!

Χρησιμοποιούνται
σε
δίκτυα
νερού,
αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου,
κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα,
κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, γκαράζ,
πεζοδρόμια, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ
Έχουν μικρό βάρος και τοποθετούνται εύκολα,
ενώ χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό τους είναι
πολύ εύκολο να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή
και μετά από πολύ καιρό.
Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές
ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.

-

Κράμα αλουμινίου AIMgSI 0.5

-

Γαλβανισμένο πλέγμα οπλισμού

-

Ανοξείδωτες βίδες

-

Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM

-

Κλειδιά ανύψωσης

-

Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας έτσι το
αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ “DC-60 LIGHT”
Περιγραφή:
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της
τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και
με τον περιβάλλοντα χώρο.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Φορτίο δοκιμής: 20 kΝ - 2 τόνοι.
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
Υλικά κατασκευής:
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πλαίσιο
Κάλυμμα
Παρέμ. Στεγανοποίησης (EPDM)
Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
Βάση από αλουμίνιο
Ανοξείδωτες βίδες Μ8x20mm
Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
Γαλβ. πλέγμα οπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, διαθέτει ειδικές υποδοχές για
άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με 4 ανοξείδωτες βίδες και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά
ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα,
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε
στιγμή.
ΚΩΔΙΚΟΣ
YUL06-30/30
YUL06-30/40
YUL06-40/40
YUL06-40/50
YUL06-50/50
YUL06-50/60
YUL06-60/60
YUL06-70/70
YUL06-60/80
YUL06-80/80

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
300Χ300
300Χ400
400Χ400
400Χ500
500X500
500X600
600X600
700Χ700
600X800
800Χ800

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ
240Χ240
50
240Χ340
50
340Χ340
50
340Χ440
50
440X440
50
440X540
50
540X540
50
640X640
50
540X740
50
740X740
50

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

ΒΑΡΟΣ
(KG)
2.40
3.00
3.70
4.50
5.50
6.50
7.40
9.50
10.00
12.00

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 LIGHT έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 20kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος
γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες πρασιές – ΟΜΑΔΑ Α15 (15kn)

Y1.1

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ “DC-60 PRO”
Περιγραφή:
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής
επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον
περιβάλλοντα χώρο.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Φορτίο δοκιμής: 40 kΝ - 4 τόνοι.
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
Υλικά κατασκευής:
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφιλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Πλαίσιο
Κάλυμμα
Διπλό παρέμ. στεγανοποίησης (EPDM)
Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
Βάση από αλουμίνιο
Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm
Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
Γαλβ. πλέγμα οπλισμού
Ανοξείδωτες ενώσεις
Πλαστικά καπάκια βιδών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με 4 ανοξείδωτες βίδες και έχει διπλό προσαρμοσμένο
παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και
προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα,
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε
στιγμή.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΒΑΡΟΣ
(KG)

YUA06-30/30

300Χ300

210Χ210

50

60

4.44

YUA06-40/40

400Χ400

310Χ310

50

60

6.16

YUA06-50/50

500X500

410X410

50

60

8.27

YUA06-60/60

600X600

510X510

50

60

10.52

YUA06-70/70

700Χ700

610X610

50

60

13.01

YUA06-80/80

800Χ800

710X710

50

60

15.78

YUA06-90/90

900Χ900

810X810

50

60

21.26

YUA06-100/100

1000X1000

910X910

50

60

26.35

ΚΩΔΙΚΟΣ

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος τσιμέντο C30/37 και ύψος
γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων – ΟΜΑΔΑ B125 (125kn)

Y2.1

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ “DC-40 LIGHT RENOVATE”
Περιγραφή:
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα
επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με
χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε
ανακαινίσεις αλλά και νέες κατασκευές.
Υλικά κατασκευής:
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πλαίσιο
Κάλυμμα
Παρέμ. Στεγανοποίησης (EPDM)
Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
Βάση από αλουμίνιο
Ανοξείδωτες βίδες Μ8x20mm
Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
Γαλβ. πλέγμα οπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm (ύψος επένδυσης 3cm),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας
έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.
Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, διαθέτει ειδικές υποδοχές για
άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά
ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα,
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε
στιγμή.
ΚΩΔΙΚΟΣ
YUL04-25/25
YUL04-30/30
YUL04-30/40
YUL04-40/40
YUL04-40/50
YUL04-50/50
YUL04-50/60
YUL04-60/60
YUL04-70/70
YUL04-80/80

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
250Χ250
300Χ300
300Χ400
400Χ400
400Χ500
500X500
500X600
600X600
700Χ700
800Χ800

*Η διάσταση 800x800 διαθέτει ενισχυμένη βάση

Y1.2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ
190Χ190
30
240Χ240
30
240Χ340
30
340Χ340
30
340Χ440
30
440X440
30
440X540
30
540X540
30
640X640
30
740X740
30

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ΒΑΡΟΣ
(KG)
2.10
2.30
2.90
3.80
4.40
5.40
6.40
7.30
9.40
11.80

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ “DC-40 PRO RENOVATE”
Περιγραφή:
Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής
επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους
σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό
διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις
αλλά και νέες κατασκευές.
Υλικά κατασκευής:
- Αλουμίνιο AIMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Διπλό παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης
*Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Πλαίσιο
Κάλυμμα
Διπλό παρέμ. στεγανοποίησης (EPDM)
Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
Βάση από αλουμίνιο
Ανοξείδωτες βίδες Μ8x45mm
Γαλβ. κλειδιά ανύψωσης
Γαλβ. πλέγμα οπλισμού
Ανοξείδωτες ενώσεις
Πλαστικά καπάκια βιδών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα
αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm (ύψος επένδυσης 3cm),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας
έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.
Το καπάκι ασφαλίζει στο πλαίσιο του με 4 ανοξείδωτες βίδες και έχει διπλό προσαρμοσμένο
παρέμβυσμα στεγανοποίησης, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται
με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.
Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα,
λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε
στιγμή.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΨΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΒΑΡΟΣ
(KG)

YUA04-30/30

300Χ300

210Χ210

30

40

4.10

YUA04-40/40

400Χ400

310Χ310

30

40

6.00

YUA04-50/50

500X500

410X410

30

40

8.00

YUA04-60/60

600X600

510X510

30

40

10.20

YUA04-70/70

700Χ700

610X610

30

40

12.80

YUA04-80/80

800Χ800

710X710

30

40

15.00

YUA04-90/90

900Χ900

810X810

30

40

21.00

YUA04-100/100

1000X1000

910X910

30

40

23.00

ΚΩΔΙΚΟΣ

*Οι διαστάσεις 800x800 έως 1000x1000 διαθέτουν ενισχυμένη βάση
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ
Τοποθετήστε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου,
στη σωστή θέση. Στη συνέχεια γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την
περιοχή περιμετρικά του πλαισίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το
υλικό (πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ) που θα τοποθετήσετε στο
κάλυμμα.
Σημείωση
Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του
φρεατίου, βεβαιωθείτε πως εφαρμόζει σωστά στο πλαίσιο του.
(εάν ασφαλίζει με βίδες τότε ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο)!
Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή μια στρώση τσιμέντου, στη
συνέχεια τοποθετείστε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη
θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, χρησιμοποιώντας
προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου,
βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν θα μετακινηθεί.
Το κάλυμμα το ανοίγετε όταν το τσιμέντο έχει στεγνώσει καλά.
Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα
από το πλαίσιο και καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή
του πλαισίου που θα εδράζει το κάλυμμα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα
τσιμέντου,
λάσπης
κλπ
στις
οπές
όπου
χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία.
Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετεί αφού
πρώτα υπάρχει μια στρώση τσιμέντου στον πάτο του
καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη
συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με τσιμέντο, κόλλα
πλακιδίων κλπ, (ανάλογα με την επιλογή του υλικού της
τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που
θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού
επιφάνειας.
Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με
τον οδηγό κοπής κόψτε κατάλληλα τις γωνίες του υλικού που θα
τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος.
Παραδείγματα εφαρμογών

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE LINE”
Περιγραφή:
“Αόρατη” σχάρα σχισμής “SLOT” από αλουμίνιο, για κανάλια
αποστράγγισης καθαρού πλάτους 10 cm και τυπικού μήκους
ενός μέτρου.
Η σχάρα παρέχει την δυνατότητα επιλογής της τελικής
επιφάνειας (γεμίσματος), ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
Τα κανάλια και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από:
- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)
- Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού
μετά την εγκατάσταση είναι σχεδόν αόρατο.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πολυμερικό μπετόν, ή
από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, καθαρού πλάτους 10cm.
Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να
χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για
ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού.
*Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην
διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και
σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).
ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ

YASL-1000

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΛ / Μ

ΥΨΟΣ

ΣΧΙΣΜΗ
(ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)

130x1000

82
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ΥΨΟΣ
ΓΕΜ/ΤΟΣ
65

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ
KP10-60
KP10-100

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κ90

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE
ΚΩΔΙΚΟΣ
YASLI-250
YASLZ-500

Y4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΥΨΟΣ
130x250
82
130x500

82

ΥΨΟΣ
ΓΕΜ/ΤΟΣ
74
74

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝ
Περιγραφή:
Προκατασκευασμένα κανάλια αποστράγγισης από
πολυμερικό μπετόν, τυπικού μήκους ενός μέτρου, με
δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών (είτε από
αλουμίνιο, είτε γαλβανισμένων).
Είναι ελαφρά και εύχρηστα, σταθερού βάθους, είναι
ανθεκτικά στον παγετό, σε χημικά και διάβρωση.
Χρησιμοποιούνται σε έργα αστικής ανάπτυξης
(πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων,
αναπλάσεις πάρκων), πισίνες, ιδιωτικούς χώρους
στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα πρασίνου,
κλπ.
Κατηγορία αντοχής A15 – B125
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-1433.
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικα:
 Διαθέτουν σταθερό βάθος.
 Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη έξοδος (Φ 110mm), προσαρμοσμένη
στο κανάλι.
 Τα τερματικά διαθέτουν οριζόντια έξοδο (Φ50/70/80), για ύψος καναλιού 100mm.
Τα τερματικά για ύψος καναλιού 60mm δεν διαθέτουν έξοδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ
(KG)

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ.

ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓ.

ΥΨΟΣ

ΚP 10-60

125x1000

100x1000

60

5,5

ΚP 10-100

125x1000

100x100

100

6,5

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ρ1.2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

KPSB 10-60

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚP 10-60 (Y60mm)

KPSB 10-100

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚP 10-100 (Y100mm) - ΜΕ ΕΞΟΔΟ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
G 142 - 25/2

YASL-1000

ΕΞΟΔΟΣ Φ (mm)
50-70-80

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75”
Περιγραφή:
“Αόρατο” κανάλι σχισμής “SLOT 75” από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Το Alu Side-Drain 75 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης
- monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με
γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης
ενσωματωμένους στο κανάλι.
Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια
ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Υλικά κατασκευής:
-

Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)
Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης
133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης
73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή
αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με
πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν
αόρατο.
Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην
διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και
σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ
(mm)
ΠΛ / Μ

YASD-75/500

110x500

YASD-75/1000

110x1000

YASD-75/2500

110x2500

YASD-75/5000

110x5000

ΣΧΙΣΜΗ (mm)
(ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)

ΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
(mm)

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(mm)

22 / 14

133

73

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο)
για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
**Τα κανάλια μήκους 50cm, 250cm & 500cm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

Y5.1

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75”
Περιγραφή:
Γωνιακά κανάλια σχισμής “SLOT 75” από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής
γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι.
Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής
επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα
χώρο.
Το Alu Side-Drain 75 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα
αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής
ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους
συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.
Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.
Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση

Υλικά κατασκευής:
-

Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)
Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης 133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος
επένδυσης 73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί
να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά
την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.
Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην
διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε
περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-75/EX
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)

110x500/500

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)
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ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

133

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

73

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-75/ES

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο
καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

Y5.1
4

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75”
Περιγραφή:
Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο,
απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον
εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
σχισμής “SLOT 75” & “SLOT 75” – Γωνιακό.
Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν
απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Φρεάτιο ελέγχου απλό - YASDI-75

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος - YASDIHU-75

Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος - YASDIVU-75

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)

110x250

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)
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ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

133 / 73

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

65

ΕΞΟΔΟΣ

Οριζόντια Φ 50 / Κάθετη Φ 75

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος
**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75”

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm
(ΠΛ / Υ)

Y5.1
4

YASDVS-75
110x44

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 75”

Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-75/L

Τερματικό δεξί απλό - YASDER-75/R

Τερματικό αριστερό έξοδος Φ50 - YASDEL50-75/L

Τερματικό δεξί έξοδος Φ50 - YASDER50-75/R

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Y)

110x133

ΕΞΟΔΟΣ

Οριζόντια Φ 50

Σημειώσεις:
-

Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 750 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15
μικρά), με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles.

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους
προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης.
Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την
επιφάνεια.

Y5.1
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ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40”
Περιγραφή:
“Αόρατο” κανάλι σχισμής “SLOT 40” από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Το Alu Side-Drain 40 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης
- monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με
γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης
ενσωματωμένους στο κανάλι.
Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια
ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.
Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο
ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια,
ανακαινίσεις κλπ.
Υλικά κατασκευής:
-

Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)
Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ - Industrial Profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού
πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή
αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα,
ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.
Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην
διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και
σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
ΠΛ / Μ

YASD-40/500

110x500

YASD-40/1000

110x1000

YASD-40/2500

110x2500

YASD-40/5000

110x5000

ΣΧΙΣΜΗ (mm)
(ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)

ΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ (mm)

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
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83

40

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο)
για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
**Τα κανάλια μήκους 50cm, 250cm & 500cm διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

Y5.2

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40”
Περιγραφή:
Γωνιακά κανάλια σχισμής “SLOT 40” από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής
γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι.
Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής
επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα
χώρο.
Το Alu Side-Drain 40 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα
αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής
ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους
συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.
Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.
Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο
ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια,
ανακαινίσεις κλπ.

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση

Υλικά κατασκευής:
-

Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)
Προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:
Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους
14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση
υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.
Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην
διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε
περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-40/EX
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)

110x500/500

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)
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ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

83

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

40

Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-40/ES

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο
καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

Y5.2
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ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40”
Περιγραφή:
Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο,
απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον
εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού
σχισμής “SLOT 40” & “SLOT 40” – Γωνιακό.
Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης
της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν
απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία
καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Φρεάτιο ελέγχου απλό - YASDI-40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος - YASDIHU-40

Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος - YASDIVU-40

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)

110x250

ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)
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ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

83 / 40

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

32

ΕΞΟΔΟΣ

Οριζόντια Φ 30 / Κάθετη Φ 75

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος
**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40”

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm
(ΠΛ / Υ)

Y5.2
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YASDVS-40
110x44

ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ

ΤΥΠΟΣ “ALUSIDE DRAIN 40”

Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-40/L

Τερματικό δεξί απλό - YASDER-40/R

Τερματικό αριστερό έξοδος Φ30 - YASDEL30-40/L

Τερματικό δεξί έξοδος Φ30 - YASDER30-40/R

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Y)

110x83

ΕΞΟΔΟΣ

Οριζόντια Φ 30

Σημειώσεις:
-

Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 40 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15
μικρά), με προφίλ αλουμινίου ΕΤΕΜ – Industrial Profiles.

Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους
προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης.
Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την
επιφάνεια.
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