
LIETAUS VANDENS SURINKĖJAI

AVANTGARDE

Tinka Ø 110 mm. nuleidimo vamzdžiams.
Surinktuvo Ø 315 mm.
Geras vandens purslų surinkimas Ø 310 mm.
110 mm diametro lizdo  + / - 50 mm. ekscentrinė variacija
110 mm diametro nuleidimo vamzdis jungiamas vandeniui 
nepralaidžia jungtimi.

GRANDE PLUS
Didelio surinkto vandens kiekio pralaidumas. 
Vandens purslų atmu ėjas gali būti pasukamas į norimą š
padėtį. 
Surinkėjo dugne, esančios apvalios ir ovalios formos 
surink  angos patikimai saugo nuoėjo  lapų ir spyglių 
patekimo į kanalizacijos vamzdžius. 
110 mm diametro vamzdžio ekscentriška jungtis su 
kanalizacijos rankove.

CLASSIC
Įrengtas  purslų lietaus vandens  gaudymo skydas. 
Platus padas ir neaukšta išorinė dalis stabiliai laiko 
surinkėją savo vietoje. 
Tinka Ø 110 mm lygiems arba gofruotiems nuleidimo 
vamzdžiams.
Surinktuvo Ø 315 mm.
110 mm diametro nuleidimo vamzdis jungiamas vandeniui 
nepralaidžia jungtimi.

HL 660 E
100/125 mm diametro vamzdžio pajungimas su 
kanalizacijos rankove.
Valymo liukas nuo lapų ir nešvarumų.
Lapų gaudytuvas.
Padas pageidaujamai kiaurymei išpjauti, pajungiant turimą 
išorinės lietaus vandens nuvedimo sistemos vamzdžio  
diametrą.

HL 660/660
100/125 mm diametro vamzdžio pajungimas su 
kanalizacijos rankove.
Valymo liukas .nuo lapų ir nešvarumų
Lapų gaudytuvas.
Ivairaus diametro e kinys kscentriškų žiedų rin išorinės 
lietaus vandens nuvedimo sistemos vamzdžiui pajungti.
Kvapų sklidimą uždarantis įrenginys. 



         Efektyvi lietaus vandens nuvedimo sistema užtikrina, kad nuo viso statinio stogo lietaus vanduo rinksis į tam 
t kės į numatytą vietą  lietaus vandens surinkėją  Egzistuojančiosikras jos dalis: latakus, vamzdžius ir t.t. ir jais te .  
technologijos leidžia lietaus vandens nuvedimo ir jo surinkimo  prie namo eksterjero ir sistemą organiškai pritaikyti  
jas abi sujungti į vieną visumą, vėliau, abi prijungiant prie esamos lietaus kanalizacijos. Ko pasekoje, ant 
nuogrindos ar balos, išvengsime grunto paplovimo,  pamatas.  trinkelių paviršiaus nesusidarys nedrėks Šį 
sprendimą galime  įrangos  spalvų, diametrų, formų, pasirinkimo  padaryti tik tuo atveju, kai turime , pagaliau, ir 
įvairovę.
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