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Manşetele hidroizolaţiei
	
100% etanşeitate la apă
	
Fără flanşe înşurubabile
	
Racordare sistematică a hidroizolaţiei
PVC
BIT
Manşetă din bandă de asfalt modificat SBS. Banda
este presărată cu strat silicios, pentru a permite
unirea benzii cu stratul stabil la UV din partea
superioară.

Folie pe bază de mPVC. Este vorba de folie
cu grosime de 1,5 mm. La cerere se pot livra
cu folia proprie mPVC pentru o taxă de manipulare
de 4 EUR fără TVA / buc. Folia este livrată
de client, costurile de livrare a materialului şi preţul
acestuia nu sunt incluse în preţul de vânzare şi sunt
suportate de către client.

Manşetele hidroizolaţiei la comandă
Firma TOPWET este singurul producător din RC care oferă posibilitatea livrării gurilor de scurgere, a scurgerilor de colţ şi a căminelor cu manşeta
hidroizolaţiei proprie a clientului. Este vorba de materiale utilizate mai rar sau de execuţii atipice. Imaginile au doar caracter informativ.

Produsele cu manşetă proprie a hidroizolaţiei pot fi livrate în următoarele condiţii:
	Clientul ne livrează materialul de hidroizolaţie, costurile de livrare a materialului şi preţul acestuia nu sunt incluse în preţul de vânzare şi sunt
suportate de către client
	Dimensiunile manşetei trebuie să fie de 0,5 m × 0,5 m
	Pentru fabricarea manşetei la comandă se percepe taxa de manipulare 4 EUR / buc. fără TVA

Poliolefină termoplastică (flexibilă). Materialul
trebuie furnizat cu grosimea max. 1,5 mm, ideal
în varianta omogenă.
Fabricăm cu manşete marca: Bauder, Carlisle, Eurotec, Fatra,
Firestone, Flagon, Icopal, Sika, Texsa etc.

EPDM
Folie din cauciuc sintetic (folie din gumă, folie din
cauciuc).
Fabricăm cu manşete marca: Carlisle, Firestone, Pirelli, Saargummi

PE
Polietilena (PE) este o folie impermeabilă la vapori,
folosindu-se îndeosebi la acoperişuri cu structură
uşoară ca şi barieră de vapori

STE
Manşetă pentru racordare la izolaţie din scliviseală.
Clientul poate furniza manşetă proprie sau poate
beneficia de oferta manşetei speciale flexibile,
cu strat integrat pe ambele părţi pentru racordare
la hidroizolaţie din scliviseală

TOPWET
Manşetele hidroizolaţiei

TPO (FPO)
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Posibilităţi de combinare a produselor cu accesorii

TWN
Adaptoare pentru
gurile de scurgere

TWZU KL
Clapetă mecanică
de miros

TWZU
Obturator
de mirosuri cu apă
pag. 9 şi 23

pag. 11 şi 23
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Guri
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acoperiş
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Adaptoare
pentru
gurile
de scurgere
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Guri
de asanare
pag. 13

TWOK
Coş pentru
pietriş

TW TER
Adaptor
de terasă

pag. 11 şi 23

TW PLK
Coş plat
de protecţie

pag. 11 şi 23

TW ODK
Adaptor pentru
balcoane

TWZ
Cămin pentru
acoperişuri verzi
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Guri de scurgere verticale şi de colţ cu încălzire
Drenarea acoperişurilor plane
Încălzirea electrică cu reglare automată a gurilor de scurgere
verticale şi a scurgerilor de colţ asigură fiabilitatea drenării şi pe timp
de iarnă. Funcţionează pe principiul modificării rezistenţei între
semiconductori, în funcţie de temperatura ambiantă. În limbaj laic,
cu cât temperatura din jurul gurii de scurgere este mai mică cu atât
încălzirea are putere mai mare. Cel mai mare pericol de înfundare
a gurii de scurgere sau a scurgerii de colţ este la temperaturi în
jur de zero, când aşa zisul dop de gheaţă din ger şi zăpadă poate
înfunda gurile de scurgere şi conductele. Încălzirea este concepută
în aşa fel încât să protejeze nu numai gurile de scurgere dar
şi împrejurul apropiat al acestora.

Avantaje le încălzirii cu reglare automată

Descrierea racordării
	
Racordarea se efectuează în cutia electrică sub tavanul construcţiei
	
Lungimea cablului de alimentare a gurii de scurgere este de 1,5 m. Cablu CYKY 3×1,5 mm
 Descrierea racordării conductorilor: galben-verzui – de protecţie, negru – de fază,
albastru – nul
	
Tensiune alternativă: 230 V, 50 Hz
	
Putere consumată: 7 W la 20 °C – 10 W la 0 °C – 14 W la -20 °C
 Intensitate maximă a curentului: 89 mA
 Clasa de protecţie: IP 67
Posibilităţi de bază a încălzirii gurilor de scurgere:
	
Fără posibilitate de decuplare (consum de energie electrică şi în perioada de vară – nu se
recomandă)
	
Comutator mecanic (necesită deservire), eventual utilizarea unei prize de temporizare
	
Termostat exterior cu senzor de temperatură integrat
	
Termostat în cutia de distribuţie, inclusiv un senzor de temperatură pentru măsurarea
temperaturii exterioare
	
Termostat în cutia de distribuţie, inclusiv inclusiv un senzor de temperatură şi de umezeală

	Posibilitate de racordare la încălzirea jgheaburilor, burlanelor,
intrărilor în garaje, etc.
	Racordare simplă prin întrerupător sau termostat
	Economisire de energie electrică

Schema racordării electrice

L
2

3
4
5

1

N
PE
1 – hlavní vypínač
2 – proudový chránič
3 – jistič
4 – střešní vpust
5 – termostat nebo vypínač

1 – întrerupător general
2 – protecţie de curent
3 – siguranţă
4 – gură de scurgere
pentru acoperiş
5 – transformator
sau întrerupător
L – de fază (negru)
N – nul (albastru)
PE – de protecţie
(galben-verzui)

L – fázový (černý)
N – nulový (modrý)
PE – ochranný (žlutozelený)

TOPWET
Guri de scurgere verticale şi de colţ cu încălzire

	Drenare fiabilă şi pe timp de iarnă
	Tensiunea de 230 V / 50 Hz fără nevoie de transformator
sau unitate de comandă
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Guri de scurgere pentru acoperiş
Drenarea acoperişurilor plane
Tipul standard – gură de scurgere verticală pentru
acoperiş, izolată termic
	Confecţionate cu perete dublu din poliamidă PA6
	Manşetă integrată a benzii hidroizolante,
a foliei sau a membranei hidrofuge
	Coşul de protecţie este parte integrantă a fiecărei ambalări
	Racordare directă la burlanele verticale de acoperiş
cu diametrul DN 70, DN 100, DN 125 şi DN 150

Tip auxiliar – gură de scurgere orizontală pentru
acoperiş
	Racordare directă la reţeaua orizontală de acoperiş
cu diametrul DN 70, DN 100 şi DN 125
	Înălţimea de construcţie redusă pentru acoperişurile izolate

Dimensiunile gurilor de scurgere verticale pentru acoperiş
DN

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

e

f

70

360

210

145

25

160

220

100

360

210

135

25

160

220

125

360

210

135

25

160

220

150

375

210

135

25

160

250

TOPWET
Guri de scurgere pentru acoperiş

Dimensiunile gurilor de scurgere orizontale pentru acoperiş
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DN

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

e

f

g

70

360

220

94

128

36

163

53

100

360

220

125

157

25

250

47

125

360

220

125

165

25

239

40

Guri de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată din bitum
BIT

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie verticală, izolată termic – cu perete dublu
cu coş de protecţie

TW 75 BIT S
TW 110 BIT S
TW 125 BIT S
TW 160 BIT S XL

DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

49,–
49,–
49,–
59,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie verticală, izolată termic – cu perete dublu
cu coş de protecţie, încălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWE 75 BIT S
TWE 110 BIT S
TWE 125 BIT S
TWE 160 BIT S XL

DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

94,–
94,–
94,–
109,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie orizontală cu coş de protecţie

TW 75 BIT V
TW 110 BIT V
TW 125 BIT V

DN 70
DN 100
DN 125

74,–
74,–
74,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie orizontală cu coş de protecţie, încălzire
pe 230 V cu cablu de racordare

TWE 75 BIT V
TWE 110 BIT V
TWE 125 BIT V

DN 70
DN 100
DN 125

99,–
99,–
99,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.

PVC

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie verticală, izolată
termic – cu perete dublu cu coş de protecţie

TW 75 PVC S
TW 110 PVC S
TW 125 PVC S
TW 160 PVC S XL

DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

49,–
49,–
49,–
59,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie verticală, izolată
termic – cu perete dublu cu coş de protecţie, încălzire pe 230 V cu cablu
de racordare

TWE 75 PVC S
TWE 110 PVC S
TWE 125 PVC S
TWE 160 PVC S XL

DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

94,–
94,–
94,–
109,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie orizontală cu coş
de protecţie

TW 75 PVC V
TW 110 PVC V
TW 125 PVC V

DN 70
DN 100
DN 125

74,–
74,–
74,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie orizontală cu coş
de protecţie, încălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWE 75 PVC V
TWE 110 PVC V
TWE 125 PVC V

DN 70
DN 100
DN 125

99,–
99,–
99,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.

TOPWET
Guri de scurgere pentru acoperiş

Guri de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată din PVC
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Adaptoare pentru gurile de scurgere şi alte accesoriile
Drenarea acoperişurilor plane izolate termic
Tipul de bază – execuţie universală
	Utilizare pentru gurile de scurgere cu diametrul de DN 70, 100,
125, gurile de scurgere verticale şi orizontale, inclusiv pentru cele
cu încălzire
	Înălţimea în funcţie de grosimea stratului de izolaţie termică
în intervalul de la 40 mm
	Potrivit pentru clădiri pasive cu înălţimea izolaţiei termice
până la 500 mm
	Inelul de etanşare împotriva refulării este parte integrantă
a fiecărei ambalări
	Execuţie cu încălzire la comandă

Tip auxiliar XL
	Numai pentru gurile de scurgere cu diametrul de DN 150 inclusiv
cele cu încălzire

Montarea gurilor de scurgere cu două nivele
	100% etanşeitate la vapori
	Împiedicarea condensării datorită peretelui dublu
	Evacuarea apei de la nivelul barierei de vapori pe timpul
construcţiei
	Garnitură împotriva refulării apei şi a umidităţii

Schiţă
Asamblarea
gurii de scurgere
cu două trepte
2A

1B

TOPWET
Adaptoare pentru gurile de scurgere şi alte accesoriile

1A

8

Gura de scurgere cu două nivele este compusă din gură de scurgere de acoperiş amplasată pe protecţia de vapori şi a adaptorului racordat la hidroizolaţia principală. Gurile de scurgere trebuie
amplasate întotdeauna ca şi element inferior. Datorită peretelui
dublu nu se va ajunge la răcirea gurii de scurgere prin trecerea apei
reci şi astfel se elimină riscul legat de aceasta (apariţia condensului pe peretele exterior). Coşul de protecţie împotriva impurităţilor
se livrează standard împreună cu gurile de scurgere, deoarece
la drenarea cu un nivel, la structuri neizolate termic se amplasează
doar gura de scurgere. Datorită aceleiaşi execuţii a părţii superioare
a gurii de scurgere şi a adaptorului coşul de protecţie este universal
şi poate fi utilizat şi la adaptor. În ambalajul adaptorului este o garnitură care prin introducerea în gura de scurgere împiedică pătrunderea apei de refulare sau a umidităţii din canalizaţia pluvială în izolaţia
termică (ČSN 73 1901 – C.1.3).

2B

1

2

Ambalajul 1
Gură de scurgere
pentru acoperiş
se livrează cu coşul de protecţie
1A

Ambalajul 2
Adaptorul gurii de scurgere
pentru acoperiş
se livrează cu garnitură
2A

1B

2B

Toate adaptoarele gurilor de scurgere se pot livra si la comandă şi cu încălzire
Tip

DN

TWN v220

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

Pentru înălţimea
izolaţiei termice

125*

360

220

260

40

40–220

TWN v300

125*

360

220

340

40

40–300

TWN v500

125*

360

220

540

40

40–500

TWN v500 XL

150

390

250

540

90

90–500

TWNE v500

125*

360

220

540

90

90–500

* Pentru gurile de scurgere DN 70, DN 100 şi DN 125 (gurile de scurgere cu aceste diametre au aceeaşi construcţie a părţii superioare)

Adaptoare pentru gurile de scurgere de acoperiş TOPWET
Pentru înălţimea izolaţiei
termice

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWN v220 BIT
TWN v300 BIT
TWN v500 BIT
TWN v500 BIT XL
TWNE v500 BIT

40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
90–500 mm
90–500 mm

49,–
54,–
59,–
59,–
99,–

TWN v220 PVC
TWN v300 PVC
TWN v500 PVC
TWN v500 PVC XL
TWNE v500 PVC

40–220 mm
40–300 mm
40–500 mm
90–500 mm
90–500 mm

49,–
54,–
59,–
59,–
99,–

Execuţie

Tip

Adaptorul TOPWET cu manşeta integrată din bandă de bitum, pentru
execuţie verticală şi orizontală a gurilor de scurgere TOPWET DN 70, 100
şi 125 cu inel de etanşare, fără coş de protecţie (execuţia XL numai pentru
gurile de scurgere DN 150). TWNE = variantă cu încălzire, potrivită pentru
izolaţii cu grosimea de peste 10 cm.

Adaptorul TOPWET cu manşetă integrată din folie hidroizolantă pe bază
de PVC, pentru execuţie verticală şi orizontală a gurilor de scurgere TOPWET
DN 70, 100 şi 125 cu inel de etanşare, fără coş de protecţie (execuţia XL
numai pentru gurile de scurgere DN 150). TWNE = variantă cu încălzire,
potrivită pentru izolaţii cu grosimea de peste 10 cm.

Clapete contra mirosului pentru gurile de scurgere şi adaptoare TOPWET
Accessorii

Execuţie

Tip

Clapetă mecanică de miros TOPWET de generaţie nouă, cu capacitatea
de scurgere mărită şi cu proprietăţi de auto-curăţare. Destinată gurilor de acoperiş,
adaptoarelor şi gurilor de scurgere pentru balcoane TOPWET. Clapeta nu poate
fi folosită la gurile de scurgere DN 150, la gurile de asanare şi la cele prelungite.
Nu este potrivit a se amplasa clapeta într-un spaţiu fără o circulaţie liberă a aerului..

TWZU KL

Obturator inoxidabil de mirosuri TOPWET cu apă de generaţie nouă, cu capacitate de scurgere
mărită. Destinată gurilor de acoperiş, adaptoarelor şi gurilor de scurgere pentru balcoane
TOPWET. Înălţimea nivelului de apă 50 mm. Obturatorul nu poate fi folosit la gurile
de scurgere DN 150, la gurile de asanare şi cele prelungite. Clapeta este destinată spaţiilor
fără o circulaţie liberă a aerului şi în locurile unde este eliminată posibilitatea de îngheţare.

TWZU

Înălţimea

Preţ / buc.
EUR fără TVA

24,–

50 mm

24,–

TOPWET
Adaptoare pentru gurile de scurgere şi alte accesoriile

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Se poate livra în varianta cu încălzire, însemnare TWNE v500.
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Accesorii pentru gurile de scurgere şi adaptoare
Drenarea acoperişurilor plane izolate termic
Accesoriile gurilor de scurgere pentru acoperiş
	La acoperişurile cu strat de lestare din pietriş trebuie utilizat
coşul de protecţie din inox
	Diverse accesorii pentru acoperişurile exploatate
	Adaptoare de terasă pentru drenare de la nivelul suprafeţei
pavajului
	Posibilitatea utilizării obturatoarelor de miros introduse în gurile
de scurgere

TOPWET
Accesorii pentru gurile de scurgere şi adaptoare

Coş de protecţie pentru acoperişuri cu pietriş

10

Dimensiuni
[mm]

Tip

DN

TWOK v100

125*

100

TWOK v133

125*

133

TWOK v166

125*

166

TWOK v200

125*

200

TWOK v20–1000 XL

150

20–1000

a

Destinaţie

Coş universal pentru gurile de scurgere
DN 70, 100 şi 125, adaptoare pentru gurile
de scurgere pentru acoperişuri, gurile
de scurgere de asanare şi cele prelungite
Pentru gurile de scurgere DN 150
şi adaptoare pentru guri de scurgere XL

Adaptoare din inox pentru terase şi balcoane
Tip

DN

TW TER

Dimensiuni [mm]
a

b

c

125*

100

135

11

TW TER P

125*

220

135

11

TWNR TER v10–1000 XL(P) (D)

150

10–1000

150

11

Destinaţie
Adaptoare pentru terase universal
pentru gurile de scurgere DN 70, 100
şi 125, adaptoare pentru gurile de
scurgere pentru acoperişuri, gurile de
scurgere de asanare şi cele prelungite
Pentru gurile de scurgere DN 150 şi
adaptoare pentru guri de scurgere XL

* Cum pot fi adaptoarele
universale pentru diferite
diametre ale gurilor
de scurgere DN 70, 100, 125?
Gurile de scurgere de acoperiş,
adaptoarele, gurile de scurgere
de asanare şi cele prelungite
(în afară de DN 150 şi XL)
au gulerul, respectiv flanşa
integrată a gurii de scurgere
de aceeaşi construcţie
şi diametru. Construcţia gurii
de scurgere diferă la produse
doar sub guler. Aceasta
pentru universalitatea tuturor
accesoriilor.
** Ce tip de adaptor
trebuie să folosesc când
am hidroizolaţia din
scliviseală, care se află
la nivelul gulerului gurii
de scurgere?
Pentru acest tip de hidroizolaţie
este destinat adaptorul
TW TER, care poate fi scurta
în funcţie de înălţimea
scliviselii şi a pardoselii.

Accesorii pentru gurile de scurgere şi adaptoare de acoperiş TOPWET
Accessorii

Înălţimea deasupra
nivelului izolaţiei

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWOK v100
TWOK v133
TWOK v166
TWOK v200

100 mm
133 mm
166 mm
200 mm

18,–
22,–
26,–
30,–

Coş plat de protecţie TOPWET de generaţie nouă, cu posibilitate de călcare.
Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil. Înălţimea deasupra
nivelului hidroizolaţiei 10 mm.

TW PLK

10 mm

14,–

Inelul de drenare pentru prelungirea coşului perforat TWOK sau a adaptorului
de terasă TW TER întotdeauna cu 33 mm. Execuţie din poliamidă cu pereţii
groşi PA6 UV Stabil. Dimensiunea orificiului inelului de drenare 10×15 mm.

TW ODK

+ 33 mm

11,–

Adaptor de terasă TOPWET de generaţie nouă, pentru balcoane şi terase
cu gresie lipită sau pusă în alt mod. Parte a livrării este inelul de drenare pentru
scurgerea apei din hidroizolaţia principală. Adaptorul de terasă poate fi prelungit
cu un alt inel de drenare TW ODK cu 33 mm sau cu adaptor TWN TER. Înălţimea
adaptorului poate fi ajustată. Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil.

TW TER

0–100 mm

29,–

Adaptor perforat de terasă TOPWET de generaţie nouă, pentru balcoane
şi terase cu gresie. Din livrare fac parte trei inele de drenare pentru scurgerea mai
continuă a apei din hidroizolaţia principală. Adaptorul de terasă poate fi prelungit
cu un alt inel de drenare TW ODK cu 33 mm sau cu adaptor TWN TER. Înălţimea
adaptorului poate fi ajustată. Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil.

TW TER P

0–220 mm

34,–

Adaptor de prelungire pentru prelungirea adaptorului de terasă cu max.
120 mm. Înălţimea exactă a adaptorului poate fi întotdeauna ajustată direct
pe şantier. Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil.

TWN TER

15–120 mm

22,–

Execuţie

Tip

Coş de protecţie perforat TOPWET de generaţie nouă, pentru acoperişuri
cu pietriş sau cu un alt strat de îngreunare. Coşul poate fi prelungit cu ajutorul
inelului de drenare TW ODK întotdeauna cu 33 mm. Execuţie din poliamidă
cu pereţii groşi PA6 UV Stabil. Mărimea orificiului 10×15 mm.

Accesorii pentru gurile de scurgere de acoperiş DN 150, executare
la comandă, execuţie din inox

la comandă

Accessorii

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWT 524

70×70 mm

79,–

Termostat interior universal pentru comandarea gurilor de scurgere pentru acoperiş cu încălzire
TOPWET, destinat pentru cutia de distribuţie, inclusiv cablul cu lungimea de 4 m, cu senzor
de temperatură pentru măsurarea temperaturii exterioare. La un termostat se pot racorda
până la 16 buc. guri de scurgere

TWT 3528

90×50 mm

119,–

Setul include un cablu de încălzire autoreglabil pentru curent alternativ 230 V, 50 Hz (lungimea
porţiunii de încălzire 0,6 m, lungimea cablului de alimentare 1,5 m), 2 buc. benzi de montare
din plastic pentru fixarea cablului de gura de scurgere, bandă adezivă din aluminiu pentru
fixarea finală a cablului de încălzire.

TW SE

Execuţie

Tip

Termostat exterior universal pentru comandarea gurilor de scurgere pentru acoperiş
cu încălzire TOPWET cu senzor de temperatură integrat pentru măsurarea temperaturii exterioare. La un termostat se pot racorda până la 16 buc. guri de scurgere

44,–

TOPWET
Accesorii pentru gurile de scurgere şi adaptoare

Termostate electronice pentru comanda gurilor de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu încălzire şi setul de încălzire
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Guri de asanare şi coşuri
Asanarea şi reconstrucţia acoperişurilor plane
Tipul standard – gură de asanare cu lungimea
de 400 mm
	Racordare directă la gurile de scurgere existente pe acoperişuri
sau la burlanele verticale
	Sortiment larg cu pasul mic al diametrelor
	Aplicare simplă la reconstrucţii la folosirea stratului
nou de izolaţie termică de la grosimea de 50 mm
	Producţie la cerere a gurilor de asanare mai mari cu ţeavă
de lungime până la 2000 mm
	Garnitură împotriva refulării apei este parte integrantă a fiecărei
guri
	Mijlocul de glisare este parte integrantă a fiecărei ambalări
	Execuţie cu încălzire la comandă

Asanarea şi reconstrucţia
acoperişurilor plane cu izolaţie
Tip

Asanarea şi reconstrucţia
acoperişurilor plane fără izolaţie

Dimensiuni [mm]
a

b

c**

d

TW SAN 50

360

220

400

40 (80*)

TW SAN 75

360

220

400

TW SAN 90

360

220

400

TW SAN 104

360

220

TW SAN 110

360

TW SAN 125

360

Dimensiuni [mm]

Tip

e

f

g

h

TW SAN BZ 50

250

400

56

60

40 (80*)

TW SAN BZ 75

250

400

81

60

40 (80*)

TW SAN BZ 90

250

400

96

60

400

40 (80*)

TW SAN BZ 104

250

400

116

60

220

400

40 (80*)

TW SAN BZ 110

250

400

116

60

220

400

40 (80*)

TW SAN BZ 125

250

400

131

60

* dimensiuni pentru varianta cu încălzire
** la comandă există posibilitatea de prelungire de până la 2.000 mm (fiecare început de 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Gura de scurgere poate fi introdusă în gura de scurgere,
conductă sau jgheab existente până la gât, are însă o capacitate de scurgere mai mică

Tabel pentru stabilirea dimensiunilor gurilor de scurgere de asanare

TOPWET
Guri de asanare şi coşuri

Tip
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Pentru racordare
la conducte
cu diametrul

TW SAN 50

54–72 mm

TW SAN 75

79–102 mm

TW SAN 90

99–106 mm

TW SAN 104

109–116 mm

TW SAN 110

116–129 mm

TW SAN 125

144–154 mm

Felul burlanului existent [DN]
Fontă
70

80

100

PE

110

125

150

×
×

63

75

×

×

90

PVC
110

125

150

70

100

PP
125

150

125

150

×
×

×

100

×
×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

Guri de asanare TOPWET cu manşetă integrată din bitum
BIT

Pentru racordare
la conducte cu diametrul

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TW SAN 50 BIT
TW SAN 75 BIT
TW SAN 90 BIT
TW SAN 104 BIT
TW SAN 110 BIT
TW SAN 125 BIT
TW SAN 160 BIT XL

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm

49,–
51,–
53,–
55,–
55,–
62,–
79,–

Gură de asanare TOPWET cu manşetă integrată din bandă de bitum
cu coş de protecţie, incălzire pe 230 V cu cablu de racordare. Lungime
40 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 200 cm

TWE SAN 50 BIT
TWE SAN 75 BIT
TWE SAN 90 BIT
TWE SAN 104 BIT
TWE SAN 110 BIT
TWE SAN 125 BIT
TWE SAN 160 BIT XL

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm

89,–
91,–
93,–
95,–
95,–
102,–
119,–

Gură de asanare TOPWET pentru acoperişuri neizolate cu manşetă
integrată din bandă de bitum cu coş de protecţie. Gura de scurgere
poate fi introdusă în conducta de asanare până la gât, are însă
o capacitate de scurgere mai mică. Lungime 40 cm, la cerere posibilitate
de prelungire până la 100 cm

TW SAN BZ 50 BIT
TW SAN BZ 75 BIT
TW SAN BZ 90 BIT
TW SAN BZ 104 BIT
TW SAN BZ 110 BIT
TW SAN BZ 125 BIT

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm

49,–
51,–
53,–
55,–
55,–
62,–

Aerisire de asanare TOPWET, destinată pentru racordare la conductele
de aerisire a canalizaţiei, cu manşetă integrată din bandă de bitum,
inclusiv capac de ploaie. Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm, adâncimea
sub izolaţie 18 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 200 cm

TWOP SAN 50 BIT
TWOP SAN 75 BIT
TWOP SAN 90 BIT
TWOP SAN 110 BIT
TWOP SAN 125 BIT

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm

33,–
34,–
35,–
36,–
38,–

Execuţie

Tip

Gură de asanare TOPWET cu manşetă integrată din bandă de bitum
cu coş de protecţie. Lungime 40 cm, la cerere posibilitate de prelungire
până la 200 cm

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

PVC

Pentru racordare
la conducte cu diametrul

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TW SAN 50 PVC
TW SAN 75 PVC
TW SAN 90 PVC
TW SAN 104 PVC
TW SAN 110 PVC
TW SAN 125 PVC
TW SAN 160 PVC XL

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm

49,–
51,–
53,–
55,–
55,–
62,–
77,–

Gură de asanare TOPWET cu manşetă integrată din folie hidroizolantă
pe bază de PVC cu coş de protecţie, incălzire pe 230 V cu cablu
de racordare. Lungime 40 cm, la cerere posibilitate de prelungire
până la 200 cmm

TWE SAN 50 PVC
TWE SAN 75 PVC
TWE SAN 90 PVC
TWE SAN 104 PVC
TWE SAN 110 PVC
TWE SAN 125 PVC
TWE SAN 160 PVC XL

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm
186–200 mm

89,–
91,–
93,–
95,–
95,–
102,–
119,–

Gură de asanare TOPWET pentru acoperişuri neizolate cu manşetă
integrată din folie hidroizolantă pe bază de PVC cu coş de protecţie.
Gura de scurgere poate fi introdusă în conducta de asanare până la gât,
are însă o capacitate de scurgere mai mică. Lungime 40 cm, la cerere
posibilitate de prelungire până la 100 cm

TW SAN BZ 50 PVC
TW SAN BZ 75 PVC
TW SAN BZ 90 PVC
TW SAN BZ 104 PVC
TW SAN BZ 110 PVC
TW SAN BZ 125 PVC

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
109–116 mm
116–129 mm
144–154 mm

49,–
51,–
53,–
55,–
55,–
62,–

Aerisire de asanare TOPWET, destinată pentru racordare la conductele de
aerisire a canalizaţiei, cu manşetă integrată din folie hidroizolantă pe bază de
PVC, inclusiv capac de ploaie. Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm, adâncimea
sub izolaţie 18 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 200 cm

TWOP SAN 50 PVC
TWOP SAN 75 PVC
TWOP SAN 90 PVC
TWOP SAN 110 PVC
TWOP SAN 125 PVC

54–72 mm
79–102 mm
99–106 mm
116–129 mm
144–154 mm

33,–
34,–
35,–
36,–
38,–

Execuţie

Tip

Gură de asanare TOPWET cu manşetă integrată din folie hidroizolantă
pe bază de PVC cu coş de protecţie. Lungime 40 cm, la cerere
posibilitate de prelungire până la 200 cm

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

TOPWET
Guri de asanare şi coşuri

Guri de asanare TOPWET cu manşetă integrată din PVC
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Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete
Drenarea acoperişurilor plane
	Lungimea standard 40 cm
	La cerere lungimea până la 200 cm
	Posibilitate de adaptare a lungimii direct pe construcţie
	Montaj simplu

La comandă
	Posibilitate de livrare în varianta cu încălzire

Informaţii tehnice
	Nu se poate combina cu adaptoare pentru gura de scurgere
şi clapeta de miros
	Se poate combina cu accesorii TWOK şi TW TER

TOPWET
Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete

Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete
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Tip

DN

TWJ 50

50

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

e

f

330

400

40 (80*)

90

220

160

TWJ 75

70

330

400

40 (80*)

90

220

160

TWJ 90

90

330

400

40 (80*)

90

220

160

TWJ 110

100

330

400

40 (80*)

90

220

160

TWJ 125

125

330

400

40 (80*)

70

220

160

* dimensiuni pentru varianta cu încălzire
** la comandă există posibilitatea de prelungire de până la 2.000 mm (fiecare început de 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete
Acoperişuri fără izolaţie termică
Tip

DN

TWJ BZ 50

50

Dimensiuni [mm]
g

h

i

k

250

400

56

60

TWJ BZ 75

70

250

400

81

60

TWJ BZ 90

90

250

400

96

60

TWJ BZ 110

100

250

400

116

60

TWJ BZ 125

125

250

400

131

60

Gura de scurgere poate fi introdusă în gura de scurgere, conductă sau jgheab existente până la gât, are însă o capacitate
de scurgere mai mică.

Care este diferenţa dintre gurile
de scurgere standard şi gurile de
scurgere BZ?
Gurile de scurgere cu însemnarea BZ
(fără izolaţie) sunt proiectate pentru
structuri fără izolaţii, jgheaburi sau
asanări, acolo unde este necesară
introducerea gurii de scurgere
în conducte sau orificii până la gât.
Faţă de varianta standard, gurile
de scurgere BZ au o capacitate
de scurgere mai mică.

Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete şi manşetă integrată din bitum
BIT

DN / Lungimea gurii
de scurgere

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWJ 50 BIT
TWJ 75 BIT
TWJ 90 BIT
TWJ 110 BIT
TWJ 125 BIT
TWJ 160 BIT XL

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm

44,–
49,–
49,–
49,–
49,–
62,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, cu coş de protecţie, încălzire pe 230 V cu cablu
de racordare 1,5 m. Cu un perete, cu posibilitatea lungimii
la comandă

TWJE 50 BIT
TWJE 75 BIT
TWJE 90 BIT
TWJE 110 BIT
TWJE 125 BIT
TWJE 160 BIT XL

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm

84,–
89,–
94,–
94,–
94,–
109,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET pentru acoperişuri
neizolate cu manşetă integrată din bandă de bitum cu coş
de protecţie. Gura de scurgere poate fi introdusă în conducta
de asanare până la gât, are însă o capacitate de scurgere mai mică.
Lungime 40 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 100 cm

TWJ BZ 50 BIT
TWJ BZ 75 BIT
TWJ BZ 90 BIT
TWJ BZ 110 BIT
TWJ BZ 125 BIT

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm

42,–
46,–
49,–
49,–
49,–

Prelungirea gurii de scurgere, lungime la comandă. Suprataxă pentru
varianta prelungită, pentru fiecare 100 mm începuţi se percepe taxa
de 4 EUR fără TVA

TWJ(E) _ _ BIT x500
TWJ(E) _ _ BIT x600
TWJ(E) _ _ BIT x1000

500 mm
600 mm
1000 mm

+ 4,–
+ 8,–
+ 24,–

Execuţie

Tip

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum cu coş de protecţie. Cu un perete,
cu posibilitatea lungimii la comandă

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3

PVC

DN / Lungimea gurii
de scurgere

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWJ 50 PVC
TWJ 75 PVC
TWJ 90 PVC
TWJ 110 PVC
TWJ 125 PVC
TWJ 160 PVC XL

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm

44,–
49,–
49,–
49,–
49,–
62,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, cu coş de protecţie, încălzire
pe 230 V cu cablu de racordare 1,5 m. Cu un perete, cu posibilitatea
lungimii la comandă

TWJE 50 PVC
TWJE 75 PVC
TWJE 90 PVC
TWJE 110 PVC
TWJE 125 PVC
TWJE 160 PVC XL

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm
DN 150 / 400 mm

84,–
89,–
94,–
94,–
94,–
109,–

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET pentru acoperişuri
neizolate cu manşetă integrată din folie hidroizolantă pe bază de PVC
cu coş de protecţie. Gura de scurgere poate fi introdusă în conducta
de asanare până la gât, are însă o capacitate de scurgere mai mică.
Lungime 40 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 100 cm

TWJ BZ 50 PVC
TWJ BZ 75 PVC
TWJ BZ 90 PVC
TWJ BZ 110 PVC
TWJ BZ 125 PVC

DN 50 / 400 mm
DN 70 / 400 mm
DN 90 / 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm

42,–
46,–
49,–
49,–
49,–

Prelungirea gurii de scurgere, lungime la comandă. Suprataxă pentru
varianta prelungită, pentru fiecare 100 mm începuţi se percepe taxa
de 4 EUR fără TVA

TWJ(E) _ _ PVC x500
TWJ(E) _ _ PVC x600
TWJ(E) _ _ PVC x1000

500 mm
600 mm
1000 mm

+ 4,–
+ 8,–
+ 24,–

Execuţie

Tip

Gură de scurgere pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC cu coş de protecţie. Cu un
perete, cu posibilitatea lungimii la comandă

TOPWET
Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete

Guri de scurgere de acoperiş prelungite cu un perete şi manşetă integrată din PVC

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3
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Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă
Drenarea de siguranţă a acoperişurilor plane, a teraselor şi a balcoanelor
Tipul standard – scurgere de colţ rotundă cu lungimea de 500 mm
	Model nou având muchia de scurgere redusă
	Manşetă integrată a benzii hidroizolante sau a foliei
	Grătarul de protecţie detaşabil este parte integrantă a fiecărei ambalări
	Posibilitate de prelungire până la 2000 mm
	Corpul scurgerii de colţ fabricat din poliamidă PA 6, conductele din PVC stabil la UV
	Execuţia cu încălzire asigură drenare fiabilă şi pe timp de iarnă
	Posibilitate de racordare la racordul jgheab-burlan sau la burlane
DN 50, DN 70, DN 100 şi DN 125

Tip auxiliar – mini-scurgere de colţ cu lungimea de 200 mm
	Pentru drenarea teraselor mici şi a balcoanelor
	Înălţime de fabricare joasă de 60 mm
	Manşetă specială pentru racordare la izolaţie de scliviseală

TOPWET
Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă

Scurgeri de colţ – rotunde
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Tip

DN

TWC(E) 50

Dimensiuni [mm]
a*

b

c

d

e

f

g

50

500

20

200

82

13

50

22

TWC(E) 75

70

500

20

200

82

13

50

22

TWC(E) 110

100

500

20

200

132

13

50

22

TWC(E) 125

125

500

20

200

132

13

50

22

Deversoare de siguranţă – rotunde
Tip

DN

TWPP 50

Dimensiuni [mm]
a*

b

c

d

e

50

500

20

98

30

102

TWPP 75

70

500

20

98

30

102

TWPP 110

100

500

20

147

30

53

TWPP 125

125

500

20

147

30

53

** la comandă există posibilitatea de prelungire de până la 2.000 mm (fiecare început de 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Informaţii amănunţite
privind încălzirea găsiţi
la pag. 5

Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată din bitum
BIT

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum cu grătar de protecţie. Lungime 50 cm, la cerere posibilitate
de prelungire până la 200 cm

TWC 50 BIT
TWC 75 BIT
TWC 110 BIT
TWC 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

39,–
42,–
49,–
52,–

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum cu grătar de protecţie, incălzire pe 230 V cu cablu
de racordare. Lungime 50 cm, la cerere posibilitate de prelungire
până la 200 cm

TWCE 50 BIT
TWCE 75 BIT
TWCE 110 BIT
TWCE 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

83,–
85,–
91,–
93,–

Deversor rotund de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum cu grătar de protecţie. Lungime 50 cm, la cerere posibilitate
de prelungire până la 200 cm

TWPP 50 BIT
TWPP 75 BIT
TWPP 110 BIT
TWPP 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

39,–
42,–
49,–
52,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

PVC

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC cu grătar de protecţie. Lungime 50 cm,
la cerere posibilitate de prelungire până la 200 cm

TWC 50 PVC
TWC 75 PVC
TWC 110 PVC
TWC 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

39,–
42,–
49,–
52,–

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC cu grătar de protecţie, incălzire
pe 230 V cu cablu de racordare. Lungime 50 cm, la cerere posibilitate
de prelungire

TWCE 50 PVC
TWCE 75 PVC
TWCE 110 PVC
TWCE 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

83,–
85,–
91,–
93,–

Deversor rotund de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC cu grătar de protecţie. Lungime 50 cm,
la cerere posibilitate de prelungire până la 200 cm

TWPP 50 PVC
TWPP 75 PVC
TWPP 110 PVC
TWPP 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

39,–
42,–
49,–
52,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

Cămin de inox
Accessorii

Execuţie

Tip

Cămin de inox pentru scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă
TOPWET, pentru acoperişuri cu pietriş

TWNK C 250×150×100
TWNK C 250×150×_ _ _

Înălţimea deasupra
nivelului izolaţiei

Preţ / buc.
EUR fără TVA

100 mm
la comandă

36,–
la comandă

TOPWET
Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă

Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată din PVC
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Scurgere de colţ TOPWET MINI – construcţie nouă din poliamidă PA6 / PVC – avind nivelul de scurgere redus
Execuţie

Tip

Scurgere de colţ TOPWET MINI. Lungime 20 cm, la cerere posibilitate
de prelungire până la 150 cm

TWC 40 BIT MINI
TWC 40 PVC MINI
TWC 40 STE MINI

STE – manşetă flexibilă specială pentru izolaţii din scliviseală

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

DN 40
DN 40
DN 40

27,–
27,–
31,–

Dimensiuni
(lăţime / înălţime)

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

Scurgeri de colţ pătrate şi deversoare de siguranţă cu manşetă integrată din bitum
BIT

Execuţie

Tip

Scurgere rectangulară de colţ TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum. Materialul scurgerii de colţ PVC, culoare albă. Lungime 30 cm,
la cerere posibilitate de prelungire până la 80 cm

TWC 50×100 BIT
TWC 50×150 BIT
TWC 100×100 BIT
TWC 150×150 BIT
TWC 100×300 BIT

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

59,–
62,–
64,–
67,–
89,–

Deversor rectangular de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum. Materialul scurgerii de colţ PVC, culoare albă.
Lungime 30 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 80 cm

TWPP 50×100 BIT
TWPP 50×150 BIT
TWPP 100×100 BIT
TWPP 150×150 BIT
TWPP 100×300 BIT

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

53,–
57,–
57,–
65,–
89,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 8 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

Scurgeri de colţ pătrate şi deversoare de siguranţă cu manşetă integrată din PVC
PVC

Dimensiuni
(lăţime / înălţime)

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWC 50×100 PVC
TWC 50×150 PVC
TWC 100×100 PVC
TWC 150×150 PVC
TWC 100×300 PVC

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

59,–
62,–
64,–
67,–
89,–

TWPP 50×100 PVC
TWPP 50×150 PVC
TWPP 100×100 PVC
TWPP 150×150 PVC
TWPP 100×300 PVC

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

53,–
57,–
57,–
65,–
89,–

Execuţie

Tip

Scurgere rectangulară de colţ TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC. Materialul scurgerii de colţ PVC, culoare
albă. Lungime 30 cm, la cerere posibilitate de prelungire până la 80 cm

Deversor rectangular de siguranţă TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC. Materialul scurgerii de colţ PVC,
culoare albă. Lungime 30 cm, la cerere posibilitate de prelungire
până la 80 cm

TOPWET
Scurgeri de colţ şi deversoare de siguranţă

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 8 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

Scurgerile de colţ TOPWET pentru racordare la conducte sau coturi din plastic sau din inox
Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum cu grătar de protecţie. Scurgerea de colţ fără conducte este
destinată conectării directe a sistemului de conducte pentru scurgerea
apei pluviale KG sau HT la conductele de inox cu un gât de etanşare

TWC 50 BIT x0
TWC 75 BIT x0
TWC 110 BIT x0
TWC 125 BIT x0

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

36,–
40,–
49,–
53,–

Scurgere rotundă de colţ TOPWET cu manşetă integrată din folie hidroizolantă
pe bază de PVC cu grătar de protecţie. Scurgerea de colţ fără conducte este
destinată conectării directe a sistemului de conducte pentru scurgerea apei
pluviale KG sau HT la conductele de inox cu un gât de etanşare

TWC 50 PVC x0
TWC 75 PVC x0
TWC 110 PVC x0
TWC 125 PVC x0

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

36,–
40,–
49,–
53,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
La comandă se poate livra şi în varianta încălzită - însemnare TWCE.
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Cămine pentru acoperişuri verzi
Accesorii pentru acoperişuri verzi cu straturi de vegetaţie
	Construcţie nouă a căminului din poliamidă de culoare neutră gri
	Material dur, stabil la UV şi condiţii atmosferice
	Orificii optimizate pentru eliminarea apei din straturile
acoperişului verde
	Capac nou detaşabil, din polipropilenă masivă în cadru robust
	Două mărimi standard de formă pătrată cu latura
de 300 sau 400 mm
	Alcătuire variabilă a ansamblului în funcţie de înălţimea straturilor
de vegetaţie
	Acces ideal pentru controlul şi curăţarea gurilor de scurgere ale
acoperişurilor

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWZ 300×300×130
TWZ 400×400×130

300×300 mm
400×400 mm

65,–
78,–

Cămin pentru acoperişuri verzi, înălţime 230 mm,
inclusiv grătar de acoperire din plastic

TWZ 300×300×230
TWZ 400×400×230

300×300 mm
400×400 mm

86,–
99,–

Cămin pentru acoperişuri verzi, înălţime 330 mm,
inclusiv grătar de acoperire din plastic

TWZ 300×300×330
TWZ 400×400×330

300×300 mm
400×400 mm

107,–
120,–

Cămin pentru acoperişuri verzi, înălţimea la comandă,
inclusiv grătar de acoperire din plastic

TWZ 300×300× _ _ _
TWZ 400×400× _ _ _

300×300 mm
400×400 mm

+18,–/100 mm
+18,–/100 mm

Execuţie

Tip

Cămin pentru acoperişuri verzi, înălţime 130 mm,
inclusiv grătar de acoperire din plastic

TOPWET
Cămine pentru acoperişuri verzi

Cămine pentru acoperişuri verzi
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Guri de scurgere pentru balcoane
Drenarea balcoanelor şi a teraselor
	Execuţie verticală şi orizontală DN 70
	Construcţie din poliamidă PA6
 Manşetă integrată a benzii hidroizolante sau a foliei
	Înălţime de construcţie joasă
	Potrivite pentru drenarea suprafeţelor mai mici
	Grătar de protecţie detaşabil este parte integrantă a fiecărei
ambalări
	Execuţia cu încălzire asigură drenare fiabilă şi pe timp de iarnă

Guri de scurgere pentru balcoane – execuţie verticală
Tip

DN

TWB 50 S

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

e

f

g

50

205

150

50

80

20

133

156

TWB 75 S

70

205

150

55

75

20

133

156

TWBE 50 S

50

205

150

50

60

40

133

156

TWBE 75 S

70

205

150

55

55

40

133

156

TOPWET
Guri de scurgere pentru balcoane

Guri de scurgere pentru balcoane – execuţie orizontală
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Tip

DN

TWB 50 V

Dimensiuni [mm]
a

b

c

d

50

205

92

225

42

TWB 75 V

70

205

109

225

39

TWBE 50 V

50

205

92

225

42

TWBE 75 V

70

205

109

225

39

Guri de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată din bitum
BIT

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWB 50 BIT S
TWB 75 BIT S

DN 50
DN 70

33,–
33,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie verticală, cu grătar de protecţie,
incălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWBE 50 BIT S
TWBE 75 BIT S

DN 50
DN 70

79,–
79,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie orizontală, cu grătar de protecţie

TWB 50 BIT V
TWB 75 BIT V

DN 50
DN 70

37,–
37,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie orizontală, cu grătar de protecţie,
incălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWBE 50 BIT V
TWBE 75 BIT V

DN 50
DN 70

79,–
79,–

Execuţie

Tip

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din bandă de bitum, execuţie verticală, cu grătar de protecţie

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.

PVC

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWB 50 PVC S
TWB 75 PVC S

DN 50
DN 70

33,–
33,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie verticală, cu grătar
de protecţie, incălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWBE 50 PVC S
TWBE 75 PVC S

DN 50
DN 70

79,–
79,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie orizontală, cu grătar
de protecţie

TWB 50 PVC V
TWB 75 PVC V

DN 50
DN 70

37,–
37,–

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie orizontală, cu grătar
de protecţie, incălzire pe 230 V cu cablu de racordare

TWBE 50 PVC V
TWBE 75 PVC V

DN 50
DN 70

79,–
79,–

Execuţie

Tip

Gură de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată
din folie hidroizolantă pe bază de PVC, execuţie verticală, cu grătar
de protecţie

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.

TOPWET
Guri de scurgere pentru balcoane

Guri de scurgere pentru balcoane TOPWET cu manşetă integrată din PVC
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Accesoriile gurilor de scurgere pentru balcoane
Drenarea balcoanelor şi a teraselor
Adaptoare pentru terase şi coşuri de protecţie
pentru acoperişurile lestate cu pietriş
	Diverse accesorii pentru acoperişurile terasă
	Soluţii pentru toate tipurile de structuri
	La terase cu strat de lestare din pietriş trebuie utilizat coşul
de protecţie din inox
	Posibilitate de utilizare a obturatorului de miros introdus în gura
de scurgere

Scurgere de pardoseală pentru balcoane
	Sunt destinate doar evacuării de pe suprafaţa pardoselii finale
	Apa se va scurge din hidroizolaţie doar prin grătarul de la nivelul
pardoselii
	Livrarea conţine clapeta contra mirosului şi adaptorul de balcon

TOPWET
Accesoriile gurilor de scurgere pentru balcoane

Coşuri de protecţie pentru acoperişurile lestate cu pietriş
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Dimensiuni [mm]

Tip

DN

TWOK v100

125*

100

TWOK v133

125*

133

TWOK v166

125*

166

TWOK v200

125*

200

a

Destinaţie

Coş universal pentru gurile
pentru balcoane DN 50 şi 70.
Structura gulerului gurii
de scurgere este la fel
la ambele diametre

Adaptoare din inox pentru terase şi balcoane
Tip

DN

TW TER
TW TER P

Dimensiuni [mm]
a

b

c

125*

100

135

11

125*

220

135

11

Destinaţie
Adaptoare pentru terase universal
pentru gurile pentru balcoane DN
50 şi 70. Structura gulerului gurii de
scurgere este la fel la ambele diametre

* Cum pot fi adaptoarele
universale pentru ambele
diametre ale gurilor pentru
balcoane DN 50 şi 70?
Gurile pentru balcoane au gulerul,
respectiv flanşa integrată a gurii
de scurgere de aceeaşi construcţie
şi diametru. Construcţia gurii
de scurgere diferă la produse
doar sub guler. Aceasta pentru
universalitatea tuturor accesoriilor.
** Ce tip de adaptor trebuie
să folosesc când am hidroizolaţia
din scliviseală, care se află
la nivelul gulerului gurii
de scurgere?
Pentru acest tip de hidroizolaţie este
destinat TW TER, care poate fi scurta
în funcţie de înălţimea scliviselii şi a
pardoselii.

Clapete de miros pentru gurile de scurgere de acoperiş şi de balcon TOPWET
Accessorii

Execuţie

Tip

Clapetă mecanică de miros TOPWET de generaţie nouă, cu capacitatea
de scurgere mărită şi cu proprietăţi de auto-curăţare. Destinată gurilor
de acoperiş, adaptoarelor şi gurilor de scurgere pentru balcoane TOPWET.
Clapeta nu poate fi folosită la gurile de scurgere DN 150, la gurile de asanare
şi la cele prelungite. Nu este potrivit a se amplasa clapeta într-un spaţiu fără
o circulaţie liberă a aerului.

TWZU KL

Obturator inoxidabil de mirosuri TOPWET cu apă de generaţie nouă,
cu capacitate de scurgere mărită. Destinată gurilor de acoperiş, adaptoarelor
şi gurilor de scurgere pentru balcoane TOPWET. Înălţimea nivelului de apă
50 mm. Obturatorul nu poate fi folosit la gurile de scurgere DN 150, la gurile
de asanare şi cele prelungite. Clapeta este destinată spaţiilor fără o circulaţie
liberă a aerului şi în locurile unde este eliminată posibilitatea de îngheţare.

TWZU

Înălţimea

Preţ / buc.
EUR fără TVA

24,–

50 mm

24,–

Înălţimea deasupra
nivelului izolaţiei

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Accessorii

Execuţie

Tip

Adaptor de terasă TOPWET de generaţie nouă, pentru balcoane şi terase
cu gresie lipită sau pusă în alt mod. Parte a livrării este inelul de drenare
pentru scurgerea apei din hidroizolaţia principală. Adaptorul de terasă poate
fi prelungit cu un alt inel de drenare TW ODK cu 33 mm sau cu adaptor TWN
TER. Înălţimea adaptorului poate fi ajustată. Execuţie din poliamidă cu pereţii
groşi PA6 UV Stabil.

TW TER

0–100 mm

29,–

Adaptor perforat de terasă TOPWET de generaţie nouă, pentru balcoane
şi terase cu gresie. Din livrare fac parte trei inele de drenare pentru scurgerea
mai continuă a apei din hidroizolaţia principală. Adaptorul de terasă poate
fi prelungit cu un alt inel de drenare TW ODK cu 33 mm sau cu adaptor TWN
TER. Înălţimea adaptorului poate fi ajustată. Execuţie din poliamidă cu pereţii
groşi PA6 UV Stabil.

TW TER P

0–220 mm

34,–

Adaptor de prelungire pentru prelungirea adaptorului de terasă cu max.
120 mm. Înălţimea exactă a adaptorului poate fi întotdeauna ajustată direct
pe şantier. Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil.

TWN TER

15–120 mm

22,–

Inelul de drenare pentru prelungirea coşului perforat TWOK sau a adaptorului
de terasă TW TER întotdeauna cu 33 mm. Execuţie din poliamidă cu pereţii
groşi PA6 UV Stabil. Dimensiunea orificiului inelului de drenare 10×15 mm.

TW ODK

+33 mm

11,–

Coş plat de protecţie TOPWET de generaţie nouă, cu posibilitate de călcare.
Execuţie din poliamidă cu pereţii groşi PA6 UV Stabil. Înălţimea deasupra
nivelului hidroizolaţiei 10 mm.

TW PLK

+10 mm

14,–

Coş de protecţie perforat TOPWET de generaţie nouă, pentru acoperişuri
cu pietriş sau cu un alt strat de îngreunare. Coşul poate fi prelungit cu ajutorul
inelului de drenare TW ODK întotdeauna cu 33 mm. Execuţie din poliamidă
cu pereţii groşi PA6 UV Stabil. Mărimea orificiului 10×15 mm.

TWOK v100
TWOK v133
TWOK v166
TWOK v200

100 mm
133 mm
166 mm
200 mm

18,–
22,–
26,–
30,–

TOPWET
Accesoriile gurilor de scurgere pentru balcoane

Accesorii terasă pentru gurile de scurgere pentru balcoane TOPWET
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Coşuri şi treceri
Aerisirea acoperişurilor, canalizărilor şi trecerilor pentru cabluri
	Construcţie simplă pentru aerisire eficientă a acoperişurilor
cu manta dublă
	Puncte de ancorare pentru ancorare fixă în construcţia portantă
a mantalei superioare
	Manşetă de hidroizolaţie integrată, pentru racordare fiabilă
la învelitoarea acoperişului
	Produse cu totul noi pentru terminarea profesională
a conductelor de aerisire a canalizărilor
	Utilizabile pentru toate conductele de aerisire cu diametre
obişnuite DN 50, DN 70, DN 100 şi DN 125
	Placa de bază permite trecere ermetică prin membrană hidrofugă
	Soluţie fiabilă pentru trecerea cablurilor, furtunurilor şi altor
purtătoare de media pe acoperiş
	Trecere profesională prin hidroizolaţie, care nu necesită controale
regulate şi nici întreţinere

Aerisirea acoperişurilor plane şi aerisirea conductelor
Tip

DN

Secţiune
[cm²]

TWO şi TWOP 50

50

TWO şi TWOP 75

b*

c

d

e*

15

350

322

110

250

180

70

37

350

322

110

250

180

TWO şi TWOP 110

100

85

350

322

160

250

180

TWO şi TWOP 125

125

111

350

322

160

250

180

TOPWET
Coşuri şi treceri

Trecere pentru cabluri şi placa de bază

24

DN

Secţiune
[cm²]

TWP şi TWOD 50

50

TWP şi TWOD 75

TWOP

TWP

TWOD

Dimensiuni [mm]
a*

Tip

TWO

Dimensiuni [mm]
a*

b*

c

d

e*

f*

15

380

300

200

250

180

100

70

37

420

300

240

250

180

100

TWP şi TWOD 110

100

85

470

300

310

250

180

100

TWP şi TWOD 125

125

111

480

300

350

250

180

100

** la comandă există posibilitatea de prelungire de până la 2.000 mm (fiecare început de 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Coşuri, aerisiri canalizari, treceri pentru cabluri cu manşetă integrată din bitum
BIT

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Coş de aerisire pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum, inclusiv capac de ploaie. Înălţimea 30 cm, la comandă se poate
prelungi până la 200 cm

TWO 50 BIT
TWO 75 BIT
TWO 110 BIT
TWO 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

24,–
25,–
26,–
27,–

Aerisirea canalizaţiei TOPWET pentru racordare la conductele de aerisire
cu manşetă integrată din bandă de bitum, inclusiv capac de ploaie.
Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm, adâncimea sub izolaţie 18 cm,
la comandă se poate prelungi până la 200 cm

TWOP 50 BIT
TWOP 75 BIT
TWOP 110 BIT
TWOP 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

26,–
27,–
28,–
29,–

Trecerea prin bariera de vapori TOPWET pentru conectarea TWOP
şi TWP la membrana hidrofugă cu manşetă integrată din bandă de bitum.
Adâncimea sub izolaţie 18 cm, la comandă se poate prelungi până
la 200 cm. Produsul nu poate fi utilizat ca şi trecere la structuri inferioare

TWOD 50 BIT
TWOD 75 BIT
TWOD 110 BIT
TWOD 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

20,–
21,–
22,–
23,–

Trecere pentru cabluri TOPWET cu manşetă integrată din bandă
de bitum. Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm, adâncimea sub izolaţie
18 cm, la comandă se poate prelungi până la 200 cm

TWP 50 BIT
TWP 75 BIT
TWP 110 BIT
TWP 125 BIT

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

26,–
27,–
28,–
29,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

PVC

Execuţie

Tip

Dimensiuni

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Coş de aerisire pentru acoperiş TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC, inclusiv capac de ploaie. Înălţimea 30 cm,
la comandă se poate prelungi până la 200 cm

TWO 50 PVC
TWO 75 PVC
TWO 110 PVC
TWO 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

24,–
25,–
26,–
27,–

Aerisirea canalizaţiei TOPWET pentru racordare la conductele de aerisire
cu manşetă integrată din folie hidroizolantă pe bază de PVC, inclusiv
capac de ploaie. Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm, adâncimea sub
izolaţie 18 cm, la comandă se poate prelungi până la 200 cm

TWOP 50 PVC
TWOP 75 PVC
TWOP 110 PVC
TWOP 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

26,–
27,–
28,–
29,–

Trecerea prin bariera de vapori TOPWET pentru conectarea TWOP
şi TWP la membrana hidrofugă cu manşetă integrată din PE folie.
Adâncimea sub izolaţie 18 cm, la comandă se poate prelungi până
la 200 cm. Produsul nu poate fi utilizat ca şi trecere la structuri inferioare

TWOD 50 PVC
TWOD 75 PVC
TWOD 110 PVC
TWOD 125 PVC

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

20,–
21,–
22,–
23,–

Trecere pentru cabluri TOPWET cu manşetă integrată din folie
hidroizolantă pe bază de PVC. Înălţimea deasupra izolaţiei 30 cm,
adâncimea sub izolaţie 18 cm, la comandă se poate prelungi până
la 200 cm

TWP 24
TWP 50 PVC
TWP 75 PVC
TWP 110 PVC
TWP 125 PVC

DN 24
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

20,–
26,–
27,–
28,–
29,–

Produsele pot fi livrate cu manşetă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii din scliviseală). Pentru execuţia manşetei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 3.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare început de 100 mm.

TOPWET
Coşuri şi treceri

Coşuri, aerisiri, canalizari, treceri pentru cabluri cu manşetă integrate din PVC (sau PE)
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Manşete de etanşare – profiluri pentru trecerile izolaţiei din folii PVC
Prelucrarea trecerilor
Profiluri
	Destinate trecerilor rotunde şi rectangulare până la 200 mm
	Gamă foarte variată a trecerilor
	Variantă deschisă pentru treceri fără posibilitatea de montaj prin
alunecare verticală
	Înălţimea tuturor pieselor de racord 150 mm
	Prelucrarea sistematică a trecerilor

Coliere de strângere integral din inox
	Destinate mediului cu coroziune ridicată
	Banda infinită permite fabricarea colierelor de diametre necesare

Manşete de etanşare – profiluri pentru trecerile izolaţiei din folii PVC
Tip = dimensiune „a“ [mm]

TOPWET
Manşete de etanşare – profiluri pentru trecerile izolaţiei din folii PVC

TWUT şi TWOT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35

26

Dimensiuni [mm]
c*

d**

150

150

TWUT şi TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65

150

150

TWUT şi TWOT 72, 75, 77, 80, 83

150

180

TWUT şi TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114

150

250

TWUT şi TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180

150

275

TWUT şi TWOT 200

150

350

Tip = dimensiuni „a“ x „b“ [mm]
TWUT şi TWOT 8×40, 8×50, 10×30, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16

Dimensiuni [mm]
c*

d**

150

150

TWUT şi TWOT 10×35, 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30

150

150

TWUT şi TWOT 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×45, 25×50, 27×40

150

150

TWUT şi TWOT 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70

150

150

TWUT şi TWOT 40×40, 40×45, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70

150

150
150

TWUT şi a TWOT 45×45, 50×50, 60×60, 10×90

150

TWUT şi TWOT 10×100, 15x100, 40×80, 50×80, 55×85, 70×70, 80×80

150

150

TWUT şi TWOT 50×100, 60×100

150

180

TWUT şi TWOT 50×150, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120, 120×140

150

275

TWUT şi TWOT 150×150

150

350

* la comandă există posibilitatea în înălțime de 300 mm pentru o taxă suplimentară +20 %. ** la comandă există posibilitatea în diametru de până la 350 mm pentru o taxă suplimentară +15 %

Accessorii

Ambalare
a câte

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35
TWUT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70
TWUT 72, 75, 76, 77, 80, 83
TWUT 90, 100, 102, 105, 110, 114
TWUT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180
TWUT 200

5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

2,50
2,90
3,30
4,10
4,90
5,30

TWUT 8×40, 8×50, 10×30, 10×35, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16,
20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30
TWUT 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×45, 25×50, 27×40,
30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70, 40×40, 40×50,
40×55, 40×60, 40×70, 45×45, 50×50, 60×60
TWUT 8×80, 10×90, 40×80, 70×70, 80×80, 10×100, 15×100,
50×80, 55×85
TWUT 50×100, 60×100
TWUT 50×150, 60×120, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120,
120×140
TWUT 80×160
TWUT 150×150

5 buc.

2,70

5 buc.

3,10

5 buc.

3,70

5 buc.
5 buc.

4,30
4,90

5 buc.
5 buc.

5,30
6,70

Profil rotund deschis din folie PVC destinat prelucrării
trecerilor. Tipul defineşte diametrul interior al profilului
în mm. Înălţimea tuturor manşetelor este de 150 mm.
Material: folie omogenă pe bază de mPVC cu gr.
de 1,5 mm. Varianta coloristică gri deschis, numărul
aproximativ RAL 7047.

TWOT 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35
TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70
TWOT 72, 75, 76, 77, 80, 83
TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114
TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180
TWOT 200

5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 buc.

3,30
3,30
3,70
4,50
5,30
5,30

Profil pătrat deschis din folie PVC destinat prelucrării
trecerilor. Tipul defineşte diametrul interior al profilului
în mm. Înălţimea tuturor manşetelor este de 150 mm.
Material: folie omogenă pe bază de mPVC cu gr.
de 1,5 mm. Varianta coloristică gri deschis, numărul
aproximativ RAL 7047.

TWOT 8
 ×40, 8×50, 10×30, 10×35, 10×40, 10×50, 15×35, 16×16,
20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 30×30
TWOT 1
 0×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×70, 25×45, 25×50, 27×40,
30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70, 40×40, 40×50,
40×55, 40×60, 40×70, 45×45, 50×50, 60×60
TWOT 8
 ×80, 10×90, 40×80, 70×70, 80×80, 10×100, 15×100,
50×80, 55×85
TWOT 5
 0×100, 60×100
TWOT 5
 0×150, 60×120, 75×145, 100×100, 100×150, 120×120,
120×140
TWOT 8
 0×160
TWOT 1
 50×150

5 buc.

3,50

5 buc.

3,90

5 buc.

4,50

5 buc.
5 buc.

4,90
5,90

5 buc.
5 buc.

6,50
7,30

Profil rotund închis din folie PVC destinată prelucrării trecerilor
pentru cabluri cu diametru de 11 mm. Înălţimea piesei de racord
este de 300 mm. Diametrul bazei 150 mm

TWUT 11/300

5 buc.

2,70

Profil con şi tub gofrat din folie omogenă pe bază
de mPVC. Culoare: SV – gri deschis, TM – gri închis

TW KUZ
TW VLN

10 buc.
10 buc.

1,10
1,10

Bandă infinită de strângere, integral din inox,
cu lacăte independente, permite realizarea benzilor
de strângere de diametre opţionale. Ambalarea
lacătelor a câte 25 buc. Lungimea benzii 3 m sau
25 m. Material oţel inoxidabil crom-nichel. Lacăt are
şurubul din inox zincat. Zincul serveşte ca lubrifiant,
fără acesta colierul se va strânge foarte greu

TWSP NEK 3 – lăţimea benzii 8 mm
TWSP NEK 25 – lăţimea benzii 8 mm
TWSP ZAM – lăţimea benzii 8 mm
TWSP NEK 25 L14 – lăţimea benzii 14 mm
TWSP ZAM L14 – lăţimea benzii 14 mm

1 buc. (3 m)
1 buc. (25 m)
25 buc.
1 buc. (25 m)
25 buc.

10,–
54,–
0,70
96,–
1,50

Execuţie

Tip (diametrul interior / dimensiuni în mm)

Profil rotund închis din folie PVC destinat prelucrării
trecerilor. Tipul defineşte diametrul interior al profilului
în mm. Înălţimea tuturor manşetelor este de 150 mm.
Material: folie omogenă pe bază de mPVC cu gr.
de 1,5 mm. Varianta coloristică gri deschis, numărul
aproximativ RAL 7047.
Profil pătrat închis din folie PVC destinat prelucrării
trecerilor. Tipul defineşte dimensiuni interior
al profilului în mm. Înălţimea tuturor manşetelor
este de 150 mm. Material: folie omogenă pe bază
de mPVC cu gr. de 1,5 mm. Varianta coloristică gri
deschis, numărul aproximativ RAL 7047.

TOPWET
Manşete de etanşare – profiluri pentru trecerile izolaţiei din folii PVC

Manşete de etanşare – profiluri pentru trecerile izolaţiei din folii PVC
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Şipci pentru pietriş
Alte elemente de acoperiş
Şipci pentru pietriş şi de margine
	Pentru acoperişuri cu strat de îngreunare din pietriş şi terminarea
profilului pavajului
	Şipcă de aluminiu pentru toate tipurile de hidroizolaţii
	O gamă largă de dimensiuni
	Producţie la comandă
 Montare simplă
	Fiecare şipcă include un element de îmbinare
	Lungime 2 m

Şipci pentru pietriş şi de margine

TOPWET
Şipci pentru pietriş

Accessorii
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Dimensiunile şipcii
înălţime / bază / lungime

Preţ / buc.
EUR fără TVA

Preţ / ml
EUR fără TVA

Execuţie

Tip

Şipcă pentru pietriş şi şipcă de margine pentru acoperişuri cu
strat de îngreunare din pietriş şi terminarea profilului pavajului.
Material: aluminiu cu gr. de 1,5 mm, lungimea şipcii 2000 mm.
Şipca are la fiecare 250 mm orificii pentru trecerea secţiunilor
tuturor tipurilor de hidroizolaţii. Rigiditatea şipcii este asigurată
de o îndoire de 10 mm la capetele ambelor braţe. Livrarea
include un element de legătură pentru o conectare simplă a altei
şipci. Termenul de livrare a şipcilor la comandă este în funcţie
de cantitatea comandată. Fixarea şipcii de infrastructură se face
cu banda hidroizolaţiei.

TW KL AL 40
TW KL AL 50
TW KL AL 60
TW KL AL 70
TW KL AL 80
TW KL AL 90
TW KL AL 100
TW KL AL _ _

40 mm / 65mm / 2000 mm
50 mm / 65mm / 2000 mm
60 mm / 65mm / 2000 mm
70 mm / 65mm / 2000 mm
80 mm / 80mm / 2000 mm
90 mm / 80mm / 2000 mm
100 mm / 80mm / 2000 mm
_ _ mm / 80mm / 2000 mm

21,–
10,50
23,–
11,50
24,–
12,–
25,–
12,50
26,–
13,–
27,–
13,50
28,–
14,–
la comandă la comandă

Şipcă pentru pietriş şi şipcă de margine pentru acoperişuri cu strat
de îngreunare din pietriş şi pentru terminarea profilului pavajului, pentru
acoperişuri şi terase cu stratul hidroizolator principal din PVC. Material:
tablă cu strat de plastic cu gr. totală de 1,6 mm, lungimea şipcii 2000 mm.
Rigiditatea şipcii este asigurată de o îndoire de 10 mm la capetele ambelor
braţe. Livrarea include un element de legătură pentru o conectare simplă
a altei şipci. Termenul de livrare a şipcilor la comandă este în funcţie de
cantitatea comandată. Pe şipcă sunt sudate cu înaltă frecvenţă 3–5 buc.
de folie mPVC de 80×130 mm pentru o montare uşoară. Alte variante
coloristice ale şipcii pentru o taxă suplimentară de +20 %.

TW KL 40
TW KL 50
TW KL 65
TW KL 90
TW KL _ _ *

40 mm / 65mm / 2000 mm
50 mm / 65mm / 2000 mm
65 mm / 65mm / 2000 mm
90 mm / 65mm / 2000 mm
_ _ mm / 100mm / 2000 mm

21,–
10,50,–
23,–
11,50,–
25,–
12,50,–
27,–
13,50,–
la comandă la comandă

* La şipcile cu înălţimea de peste 90 mm bucăţile de folie nu sunt incluse în livrare.

Alte elemente de acoperiş
Reţinători, reazeme, treceri şi alte accesorii

Opritori de zăpadă pentru acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC
Accessorii

Comandă minimă

Preţ / buc.
EUR fără TVA

TW SZ

5 buc.

3,–

Opritor de zăpadă din tablă, cu manşeta hidroizolaţiei integrată. Piesă pentru oprirea
stratului de zăpadă şi împiedicarea alunecării acestuia de pe construcţia acoperişului,
pentru acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC. Culoare gri deschis

TW SZM

5 buc.

4,50

Opritor de zăpadă din tablă. Piesă pentru oprirea stratului de zăpadă
şi împiedicarea alunecării acestuia de pe construcţia acoperişului, pentru
acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC. Culoare RAL

TW SZ RAL

20 buc.

3,30

Opritor de zăpadă din tablă. Piesă pentru oprirea stratului de zăpadă
şi împiedicarea alunecării acestuia de pe construcţia acoperişului, pentru
acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC. Culoare RAL

TW SZM RAL

50 buc.

la comandă

Comandă minimă

Preţ / buc.
EUR fără TVA

3 buc
3 buc

36,–
38,–

Execuţie

Tip

Opritor de zăpadă din tablă. Piesă pentru oprirea stratului de zăpadă
şi împiedicarea alunecării acestuia de pe construcţia acoperişului, pentru
acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC. Culoare gri deschis

Execuţie

Tip

Suport pentru reţinătorul de zăpadă cu manşetă integrată din folie pe bază
de mPVC, din oţel inoxidabil, destinat reţinerii şi fixării a uneia sau a două
conducte cu diametrul până 28 mm. Proiectarea sistemului trebuie efectuată
întotdeauna de către un proiectant răspunzător în funcţie de condiţiile concrete.
Conductele nu fac parte din livrare.

TW SZ 1TR
TW SZ 2TR

Exemplu de amplasare
a opritoarelor de zăpadă

Planurile de amplasare
le asigurăm gratuit în cadrul
suportului tehnic.
ÎNCLINARE PÂNĂ LA 30°

Accessorii

JGHEAB

TOPWET
Alte elemente de acoperiş

Opritori de zăpadă pentru acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC – alte
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Sisteme de asigurare
Elementele TOPSAFE împotriva căderii
persoanelor de la înălţime
www.topsafe.cz

CATALOGUL
PRODUSELOR

Ce servicii asigurăm
în cadrul TOPSAFE

	
Consultanţă neobligativă
	
Propunerea soluţiei direct pe acoperişul dvs
	
Elaborare gratuită a proiectelor de soluţionare
	
Descărcare gratuită a detaliilor punctelor de ancorare
în DWG
	
Elaborarea calculelor de preţ
	
Activităţi de revizuire

Lucrează
în siguranţă!

Sortiment de marfă
	
Oferim doar produse certificate în conformitate
cu normele în vigoare
	
La produse este garantată o durabilitate lungă
datorită execuţiei din oţel inoxidabil

Realizare
	
Asigurăm livrarea şi montarea proprie a punctelor
de ancorare
	
Dispunem de o reţea de firme de montare instruite
şi certificate
	Efectuăm controalele şi reviziile sistemelor instalate

TOPSAFE
Ce servicii asigurăm în cadrul TOPSAFE

Suport tehnic
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Puncte de ancorare pentru structuri
trapezoidale şi de tip sandwich
	Sortiment bogat care permite realizarea sistemelor
în puncte şi cu cabluri
	Oferta permite ancorare pe tablă trapezoidală
cu o modulaţie diferită a valurilor
	Posibilitate de ancorare pe table trapezoidale începând
cu grosimea de 0,63 mm
	Execuţia tuturor stâlpilor de ancorare din oţel inoxidabil
	Materialul de ancorare este întotdeauna parte a prinderii
de cablu

Modalităţi de ancorare posibile

TOPSAFE
Puncte de ancorare pentru structuri trapezoidale şi de tip sandwich

	Cu ajutorul ancorelor rabatabile
	Cu ajutorul a unei / a două table de distribuţie şi a şuruburilor
autofiletante
	Cu ajutorul îmbinării cu nituri

33

Puncte de ancorare pentru structuri
din beton
	Sortiment larg pentru sisteme de prindere şi reţinere
	Execuţia tuturor elementelor din oţel inoxidabil
	Materialul de ancorare este întotdeauna parte a prinderii de cablu
	Înălţimea punctelor de ancorare de până la 1000 mm
	Posibilitate de ancorare şi în panouri cu goluri

Modalităţi de ancorare posibile

TOPSAFE
Puncte de ancorare pentru structuri din beton

	Cu ajutorul elementelor de extensiune
	Cu ajutorul a şuruburilor autofiletante speciale
	Cu ancoră chimică
	Prin strângere cu o contraplacă

34

Puncte de ancorare pentru structuri
din lemn
	Oferta bogată permite ancorare în diferite structuri
de infrastructură
	Execuţia tuturor elementelor din oţel inoxidabil
	Sortiment bogat care permite realizarea sistemelor în puncte
şi cu cabluri
	Materialul de ancorare este întotdeauna parte a livrării

Modalităţi de ancorare posibile

TOPSAFE
Puncte de ancorare pentru structuri din lemn

	Cu ajutorul a şurubului autofiletant special
	Cu şuruburi autofiletante în cofraj şi traversă
	Cu şuruburi autofiletante doar în cofraj
	Prin îmbinare laterală cu şuruburi

35

Puncte de ancorare pentru structuri
din oţel
	Execuţia tuturor elementelor din oţel inoxidabil
	Materialul de ancorare este întotdeauna parte a livrării
	Înălţimea punctelor de ancorare de până la 1000 mm
	Utilizare frecventă pentru sisteme permanente cu cabluri

Modalităţi de ancorare posibile

TOPSAFE
Puncte de ancorare pentru structuri din oţel

	Cu ajutorul îmbinării cu şuruburi
	Cu ajutorul sudurii
	Prin strângere cu o contraplacă

36

Puncte de ancorare
pentru acoperişuri înclinate

DESCRIEREA PRODUSULUI

DESCRIERE TEHNICĂ

Punctele de ancorare pentru acoperişurile înclinate cu învelitoare din
tablă îmbinată în canal staţionar sunt certificate şi controlate conform
ČSN EN 795, cârligele de acoperiş pentru învelitorile din elemente
independente sunt certificate în plus conform ČSN EN 517.

	Toate elementele sunt executate din oţel inoxidabil.
	La unele tipuri sunt utilizate elemente de strângere din alte materiale.
	La unele tipuri poate fi prins cablul de oţel şi creat astfel un sistem
cu sau fără posibilitate de trecere.

	Punctele de ancorare trebuie proiectate în funcţie de tipul tablei
utilizate.
	La proiectare trebuie luat în considerare faptul dacă vor fi folosite
doar ca şi puncte de ancorare independente sau ca şi prinderi
pentru sisteme cu cabluri din inox.
	Pentru aplicare pe acoperişurile înclinate cu o pantă mai mare pot
fi prevăzute de asemenea cu cârlig special de acoperiş, pentru
posibilitate de suspendare a scării.
	Cârligele de acoperiş sunt destinate pentru 1–3 persoane,
la aceasta trebuie luat întotdeauna în calcul posibilitatea
de solicitare – în sensul căderii sau în orice direcţie.
	La propunerea tipului potrivit trebuie luat în calcul tipul învelitorii
din elemente independente.

TOPSAFE
Puncte de ancorare pentru acoperişuri înclinate

UTILIZARE

37

TOPSAFE
Referinţe

Am asigurat deja peste
1 600 000 m2 de acoperişuri
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Centrul comercial Bory Mall, Bratislava | Lărgirile construcţiilor în uzina
Rockwool, Bohumín | Lego Eastern Extension, Kladno | CSP – Parcul
tehnologic şi de ştiinţă, Brno | CTP, Bor u Tachova | Centrul administrativ
Kačerov | Centrul comercial Central Kladno | CTP Brno, A.41, A3 | FEI CTP
Brno | Hobbymarket Bauhaus Bratislava | Vanadium, Ostrov u Stříbra |
D+D Park Kosmonosy (subfurnizor Škoda Auto) | Secţia de caroserii
Volkswagen, Bratislava | Centrul comercial Ikea, Bratislava | Hornbach,
Čestlice | A-Z Tower, Brno (cea mai înaltă clădire din RC) | Škoda Auto,
uzina Česana | Bonatrans, lărgirea uzinei de producţia a vehiculelor de cale
ferată, Bohumín | CTP, Brno | Čerozfrucht, depozit de fructe şi legume,
Olomouc | Autosalon Mercedes-Benz, Brno | Hobbymarket OBI, Hradec
Králové | Centrul comercial Fontána, Teplice | Hobbymarket OBI, Jablonec
nad Nisou | Centrul comercial Tabačka, Nový Jičín | Clădire anexă
a centrului comercial Olympia, Brno | River Garden, Praha | Arcelor Mittal,
Ostrava | Hala de producţie Fischer, Vyškov | BBH Tsuchiya Schimizu, České
Budějovice | Argentinská hvězda, Praha | Agro, Otrokovice | Bauhaus,
Plzeň | Muzeul aviatic, Mladá Boleslav | Pavilionul XY, Universitatea agrară,
Brno | Hobbymarket OBI, Trutnov | Hala de producţie Johnson&Johnson,
Česká Lípa | Reabilitarea halei de producţie a şuruburilor, Kyjov | Hala
uzinei Robert Bosch, České Budějovice | Centrul comercial, Trutnov |
Centrum KKVC, Zlín | Facultatea de medicină UP, Olomouc | Depoul
Česká pošta, Třinec | Autosalonul BMW, Olomouc | Clădiri anexe Brose,
Kopřivnice | Centrul regiunilor Haná, Olomouc | Uzina AGC, Teplice | Arcelor
Mittal, Senica, Republica slovacă | Acoperişuri la uzina Fatra, Napajedla |
Hobbymarket, Jihlava

TOPWET s.r.o.
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice
Republica Cehă
GPS: 49°12‘36.81“N, 16°24‘34.19“E
www.topwet.ro
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Pavel Pečínka
export manager
telefon mobil: +420 774 410 110
e-mail: pavel.pecinka@topwet.cz
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