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Rentabla drenāžas kanālu sistēma lietošanai mājas apstākļos

Ideāli piemērota garāžam un dārziem

 Top kanāla korpuss 

pieejams melnā un sudraba 

krāsā, kurš izgatavots on 

korozijas izturīga PE-PP ar 

gropi un mēlīti vieglai 

instalācijai

 liels klāsts ar restēm 

(garenvirziena rievām, 

taisnvirziena rievām, 

sietiņveida un iebūvējamas)

 gala uzgaļi ir izgatavoti no 

PE-PP un ir pieejami gan 

melnā, gan sudraba krāsā

  1 adapteris, kā arī skrūves 

cauruļu savienošanai DN 70/100

AT A GLANCE

ĪSUMĀ
- ideāli priekš dārziem un garāžām

- viegli transportējamas un ātri uzstādāmas

- gala uzgaļi un montāžas padomi padara 
  sistēmu pilnīgu



Length 
mm 

Width 
mm 

Height 
mm 

Drainage 
cross-sect. cm² 

Intake
cross-sect. cm² 

Weight 
kg 

Item 
No.

silver, cl. A 15
1000 134 95 45 637 1,5 44080

traffic
1000 134 95 45 250 1,5 44050

traffic
1000 134 95 45 250 1,5 44200

Length 
mm 

Width 
mm 

Height 
mm 

Drainage 
cross-sect. cm² 

Intake
cross-sect. cm² 

Weight 
kg 

Item 
No.

black channel
- - - - - 0,2 44100

silver channel
- - - - - 0,2 44140

(can be used with one cover of item-no. 44150)
500 129 58 - - 2,0 44160

ar  garenvirziena  spraugu 

sudraba, A15 slodzes klase

ar rievu resti SW 9, cinkota,
 automašīnu satiksmei PP copo, black, car traffic

with mesh grating MW 8/21, 
resti,  izgatavots  no  PE-PP, 

with slotted grating SW 9, galvanised, car traffic 1000 134 95 45 256 1,9 44000

ar garenvirziena spraugu resti, izgatavots no 
PE-PP, sudraba, A15 slodzes klase

with paverslot cover made of PPcopo, car traffic 1000 134 95 45 118 1,5 44150

ar sietiņveida resti MW 8/21,PP copo, sudraba,
 automašīnu satiksmei

ar sietiņveida resti MW 8/21,PP copo, melna,
 automašīnu satiksmei

TOP - Kombinētie produkti, PE-PP kanāli ar resti

TOP - Kombinētie produkti, PE-PP kanāli ar resti

Piekļuves vāks 

(nišas/spraugu) 
sistēmai, cinkots; 
0.5m

TOP instalācijas 
komplekts ar 

instrukciju melnajiem 
kanāliem

iebūvējamajai 

TOP instalācijas komplekts ar instrukciju 
melnajiem kanāliem

TOP instalācijas komplekts ar instrukciju 
sudraba kanāliem

Piekļuves vāks iebūv. (nišas/spraugu) sistēmai, 
cinkots; 0.5m (var tikt lietots ar vāku nr.44150)

ar sietiņveida resti MW 8/21,
PP coco, melna, automašīnu 
satiksmei

ar rievu resti SW 9, cinkota, auto satiksmei

ar nišas atveramo vāku no PP copo, auto satiksmei
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tel.: 67480525; fax: 67480625
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