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PRECIZIŠKA TAŠKINĖ VANDENS 
SURINKIMO SISTEMA
TECEdrainpoint S yra taškinė vandens surinkimo sistema, skirta vonios 
kambariams, rūsiams ar terasoms. Universalų trapo flanšą galima 
naudoti tiek su skysta, tiek su rulonine hidroizoliacija bei flanšinėmis 
jungtimis. „Seal System“ taip pat užtikrina sudėtinių sandariklių 
sandarinimo kokybę. 
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Sifonai visiems tipiniams 
montavimo atvejams

Skirtingų dydžių ir dizainų grotelės ar plokštelės su 
įklijuojama plytele ar natūraliu akmeniu

“ Vos keli komponentai leis patikimai suplanuoti 
ir įrengti net ir pačius sudėtingiausius vandens 
surinkimo sprendimus.”

Skirtingų montavimo 
aukščių sifonų dangteliai

Produkto savybės
•	Sifonų rinkiniai – 6 sifonų komplektai 

visiems įprastiniams montavimo atvejams 
•	Modulinė sistema – visus sifonus, 

viršutines dalis ir  dangtelius galima derinti 
tarpusavyje 

•	Universalus flanšas dviem sandarinimo 
variantams (hidroizoliacijai ar flanšinėms 
jungtims) 

•	 „Seal System“ – sertifikuotas sandarinimo 
sistema 

•	Efektyvi apsauga nuo gaisro su „FireStop“ 
priešgaisriniu komplektu

1

32

NAUjIENA
  FireStop 

priešgaisrinis komplektas  DN70 ir DN100 
dydžio sifonams

Unikalus, bet paprastas  
TECEdrainpoint S modulinę sistemą 

sudaro sifonai, sifonų dangteliai ir 

grotelės, tinkančios įvairiems montavimo 

sprendimams. Visus „Slimline“ serijos 

elementus galima derinti tarpusavyje 

pagal poreikį. Tai sumažina planavimo, 

užsakymų ir sandėliavimo kaštus – puiki 

alternatyva sudėtingiems ir gausiems 

produktų asortimentams.
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TECEdrainpoint S

„Seal System“ sandarinimo mova 

Užspaudimo žiedo komplektas
Sifonas su universaliu flanšu

Reikiamo dydžio sandarinimo tarpinė iš EPDM

1

2

Point – Line – Sealed!
„Seal System“ yra sertifikuotas TECE dušo latakų ir sifonų sandarinimo standartas. 

„Seal System“ montuotojams ir plytelių klojėjams reiškia patikrintą saugumą įrengiant  

sudėtinius sandariklius. Buvo išbandyta ir sertifikuota su daugelio žymių gamintojų 

produktais. Patvirtintų sudėtinių sandariklių sąrašas pristatomas kartu su kiekvienu 

dušo lataku. 

 

Daugiau informacijos rasite adresu  www.sealsystem.net

„Seal System“ universalus 
flanšas
„Seal System“ universalus flanšas 

tinka dviem sandarinimo variantams. 

Galima naudoti hidroizoliacijai (1) ar 

flanšinėms jungtims (2), pvz., klojant 

bituminę membraną. 

Beveik nematomas
Versija be rėmelio keraminėms plytelėms ar natūralaus 

akmens grindims – matomas tik siauras tarpelis, į kurį suteka 

vanduo. Versijoje su įklijuojama plytele plyšelį įrėmina dvi 

lygiagrečiai einančios nerūdijančiojo plieno juostelės.  
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NAUJAS HIDROIZOLIACIJOS STANDARTAS 
272 puslapių knyga apie sertifikuotą hidroizoliaciją. Su daugiau nei 100 KIWA TBU Greven išduotų bandymų sertifikatų 
taškinėms ir linijinėms vandens surinkimo sistemoms. Kaina - 36,00 Eur be PVM. Kodas ISBN: 978-3-00-040275-3. Knyga 
vokiečių kalba. 

PUNKT. LINIE. DICHT! 
Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder ir kt.
Knygoje pateikiama daug planavimo ir darbo instrukcijų sanitarinių patalpų sandarinimo tema, apžvelgiamos hidroizoliacijos 
ir grindų konstrukcijos su vandens surinkimo sprendimais, aptariami aktualūs standartai.

TECEdrainpoint S – Turinys

 Puslapiai

TECEdrainpoint S trapų komplektai                                                                                                           356

TECEdrainpoint S moduliniai trapai                                                                                                           359

TECEdrainpoint S priedai                                                                                                                            363
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TECEdrainpoint S – trapų komplektai

TECEdrainpoint S 50 trapo komplektas, horizontalus, ypač plokščias    
Grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 50, horizontalus, ypač 
plokščias, DN 50 su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
 � su apvadu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 0,81/1,12 l/s
 � mažesnis vandens aukštis: 30 mm
 � viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo 

žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno                

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

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo 
instrukcija.

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 10 50 1 vnt. 10 vnt. 28,14

TECEdrainpoint S 110 trapo komplektas, horizontalus,  ypač plokščias, 
su „Seal System“ universaliu flanšu     
Grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 110, horizontalus, ypač 
plokščias, DN 50 su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP)
 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 0,61/1,12 l/s
 � mažesnis vandens aukštis: 30 mm
 � viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo 

žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno               

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

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir montavimo 
instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota            

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 11 00 1 vnt. 10 vnt. 38,10

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – trapų komplektai

TECEdrainpoint S 112 „Sauso“ tipo trapo komplektas, horizontalus,  
ypač plokščias, su „seal system“ universaliu flanšu     

„Sauso“ tipo grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 112, horizonta-
lus, ypač plokščias, DN 50 su grotelių rėmeliu iš nerūdijančio plieno

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis  (PP) 
 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama membranine kvapo užsklanda
 � pralaidumas nuo 0,62 iki 0,98 l/s
 � mažesnis vandens aukštis: 20 mm
 � viršutinė dalis su nerūdijančio plieno grotelių rėmeliu                         

(iš 1.4301 (304)) ir sandarinimo žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno             

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

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija. 
Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:

 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 
hidroizoliacija.

 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė fanšinėms jungtims 

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 11 02 1 vnt. 10 vnt. 44,79

TECEdrainpoint S 120 trapo komplektas, standartinis, horizontalus, 
su  „Seal System“ universaliu flanšu     
Grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 120, horizontalus, stan-
dartinis, DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253, su plastikiniu grotelių 
rėmeliu

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, horizontalus, standartinis, plastikinis (PP)
 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai 
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 0,80/1,17 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253
 � viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo 

žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 

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

 
Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 12 00 1 vnt. 10 vnt. 41,02

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – trapų komplektai

TECEdrainpoint S 122 „Sauso“ tipo trapo komplektas, horizontalus, 
standartinis, su „seal system“ universaliu flanšu    

„Sauso“ tipo grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 122 , horizon-
talus, standartinis, DN 50, išbandytas pagal DIN EN 1253, su grotelių 
rėmeliu iš nerūdijančio plieno

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, horizontalus, ypač plokščias, plastikinis  (PP) 
 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama membranine kvapo užsklanda
 � pralaidumas nuo 0,97 iki 1,17 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm
 � viršutinė dalis su nerūdijančio plieno grotelių rėmeliu                           

(iš 1.4301 (304)) ir sandarinimo žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno             

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

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija.
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė fanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 12 02 1 vnt. 10 vnt. 47,71

TECEdrainpoint S 130 trapo komplektas, vertikalus, su                         
„Seal System“ universaliu flanšu    
Grindų trapo komplektas TECEdrainpoint S 130, vertikalus, DN 50, 
išbandytas pagal DIN EN 1253, su plastikiniu grotelių rėmeliu

Komplektacija:
 � trapo korpusas DN 50, vertikalus, plastikinis (PP)
 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,36/1,52 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253
 � viršutinė dalis su plastikiniu grotelių rėmeliu (iš ABS) ir sandarinimo 

žiedu
 � TECEdrainpoint dekoratyvinės grotelės iš nerūdijančio plieno 

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

 
Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 13 00 1 vnt. 10 vnt. 38,10

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

TECEdrainpoint S trapas DN 50, ypač plokščias, horizontalus, su 
„Seal System“ universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, ypač plokščias, 
plastikinis (PP)

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 0,61/1,15 l/s
 � mažesnis vandens aukštis: 30 mm 

 
Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 14 00 1 vnt. -- 25,07

TECEdrainpoint S trapas DN 50, terasoms, horizontalus, su 
„Seal System“ universaliu flanšu     
Grindų trapas terasoms ir balkonams TECEdrainpoint S, DN 50, 
horizontalus, ypač plokščias, plastikinis (PP) 

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � be kvapo užsklandos
 � pralaidumas 2,02 l/s

 
Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 14 01 1 vnt. -- 23,11

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

TECEdrainpoint S trapas DN 50, standartinis, horizontalus, 
su „Seal System“ universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, horizontalus, standartinis, 
plastikinis (PP), išbandytas pagal DIN EN 1253

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su rutuline alkūne
 � su papildomu pajungimu DN 40 ir dangteliu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 0,80/1,20 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253 

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 15 00 1 vnt. -- 27,67

TECEdrainpoint S trapas DN 50, vertikalus, su „Seal System“ 
universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 50, vertikalus, plastikinis (PP), 
išbandytas pagal DIN EN 1253

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai 
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,36/1,64 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253 

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija. 

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 16 00 1 vnt. -- 25,07

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

TECEdrainpoint S trapas DN 70, horizontalus, su „Seal System“ 
universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 70, horizontalus, plastikinis (PP), 
išbandytas pagal DIN EN 1253

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai 
 � su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
 � išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,24/1,64 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 35 00 1 vnt. -- 29,31

TECEdrainpoint S trapas DN 70, vertikalus, su „Seal System“ 
universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 70, vertikalus, plastikinis (PP), 
išbandytas pagal DIN EN 1253

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,49/2,07 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 36 00 1 vnt. -- 29,31

Kainos nurodytos be PVM.

361

TE
CE

dr
ai

np
oi

nt
 S



TECEdrainpoint S – moduliniai trapai

TECEdrainpoint S trapas DN 100, horizontalus, su „Seal System“ 
universaliu flanšu     
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 100, horizontalus, plastikinis (PP) 

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su papildomu pajungimu DN 50 ir dangteliu
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,22/1,75 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 75 00 1 vnt. -- 29,31

TECEdrainpoint S trapas DN 100, vertikalus, su „Seal System“ 
universaliu flanšu       
Grindų trapas TECEdrainpoint S, DN 100, vertikalus, plastikinis (PP)

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su išimama kvapo užsklanda
 � pralaidumas 1,11/1,62 l/s
 � vandens aukštis: 50 mm pagal DIN EN 1253

Komplektuojama su apsauginiu dangteliu, apsaugine plėvele ir monta-
vimo instrukcija.

Užsakoma atskirai, priklausomai nuo sandarinimo būdo:
 � „Seal System“ sandarinimo tarpinė – išbandyta ir sertifikuota 

hidroizoliacija 
 � Užspaudimo žiedas ir sandarinimo tarpinė flanšinėms jungtims

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
360 76 00 1 vnt. -- 29,31

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – priedai

TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop EI 120 DN 50     
TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiogiai 
prie vertikalaus trapo TECEdrainpoint S DN 50. Jis skirtas perdan-
gas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies iki 120 minučių. 
Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal DIN EN 13501.

Komplektą sudaro priešgaisrinė tarpinė, 2 varžtai, ženklinimo skydelis,
150 mm DN 50 PP-HT nuotekų vamzdis

Reikalinga anga:  
Skersmuo: 120 mm (min. = 119 mm, maks. = 123 mm)
Naudojimo sritis:  
Perdangos, kurių storis 150-325 mm
Pajungimas: 
PP-HT vamzdynas pagal DIN EN 1451 (mažiausias ilgis: 100 mm) 
Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 50 1 vnt. -- 162,79

TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas FireStop                        
EI 120 DN 70/DN100     
TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiogiai
prie vertikalaus trapo TECEdrainpoint S DN 70 ir DN 100. Jis skirtas 
perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies iki 120 minučių.
Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal DIN EN 1451.

Reikalinga anga:  
DN70: Skersmuo 122 mm 
DN100: Skersmuo 132 mm  
Naudojimo sritis:  
Perdangos, kurių storis ≥ 150 mm
Tarpų nereikia užpildyti cementu ar kita medžiaga

Diametras Art. Nr. D d H Pak. 1 Eur/vnt.
DN 70 369 00 70 132 mm 94 mm 26,6 mm 1 vnt. 169,79
DN 100 369 01 00 155 mm 114 mm 26,6 mm 1 vnt. 175,98

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno grotelės skirtos natūraliam 
akmeniui priklijuoti, 100 x 100 mm    

 � Išorinis diametras = 110 mm
 � Aukščio reguliavimas = nuo 0, rėmelio storis 1 mm ( tinka bet         

kokiam dangos storiui) 
 � pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � Matmenys 100x 100 mm, paviršius poliruotas, apkrovos klasė K3   

(iki 300 kg) 

Art. Nr. Pak. 1 Eur/vnt.
366 00 16 1 vnt. 40,47

d

H

D

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – priedai

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno grotelės įklijuojamai plytelei 
„plate“, 150 x150 mm   

 � Pagrindas pagamintas iš plastiko (ABS)
 � Sandarinimo žiedas 
 � Išorinis diametras = 110 mm 
 � Aukščio reguliavimas = nuo 23 iki 118 mm 
 � Rėmelis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � Grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304),                  

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

Art. Nr. Pak. 1 Eur/vnt.
366 00 11 1 vnt. 51,71

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 100 mm, su 
dekoratyvinėmis grotelėmis     
Plastikinis grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės grotelės 
100 x 100 mm

 � viršutinė dalis su grotelių rėmeliu iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 8-92 mm
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 01 1 vnt. -- 20,84

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP,  100 mm, su 
dekoratyvinėmis grotelėmis     
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės 
grotelės 100 x 100 mm

 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 7-89 mm
 � grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 02 1 vnt. -- 39,07

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S – priedai

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP,  100 mm, su 
dekoratyvinėmis, varžtais tvirtinamomis grotelėmis      
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės 
grotelės 100 x 100 mm

 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 7-89 mm
 � grotelių rėmeliu iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

 � 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 09 1 vnt. -- 42,32

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL,  150 mm, su 
dekoratyvinėmis grotelėmis     
Plastikinis grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės grotelės 
142 x 142 mm

 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 12-92 mm
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 03 1 vnt. -- 22,46

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, su 
dekoratyvinėmis grotelėmis     
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės 
grotelės 142 x 142 mm

 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 9-104 mm
 � grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 04 1 vnt. -- 42,00

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, su 
dekoratyvinėmis, varžtais tvirtinamomis grotelėmis      
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir TECEdrainpoint S dekoratyvinės 
grotelės 142 x 142 mm

 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 9-104 mm
 � grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint iš nerūdijančio plieno 

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

 � 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 10 1 vnt. -- 48,83

TECEdrainpoint S prailginimas su „Seal System“ universaliu flanšu     
Trapo prailginimas su plastikiniu (PP) universaliu flanšu hidroizoliacijai 

 � su universaliu flanšu hidroizoliacijai
 � su sandarinimo žiedu
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 12-95 mm

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 05 1 vnt. -- 15,30

TECEdrainpoint S prailginimas    
Plastikinis (ABS) viršutinės dalies prailginimas 

 � su sandarinimo žiedu
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 4-85 mm

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 06 1 vnt. -- 9,12

TECEdrainpoint S –  priedai

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 100 mm, 
dekoratyvinės grotelės „quadratum“    
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir dekoratyvinės grotelės 
„quadratum“ 100 x 100 mm

Komplektacija:
 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 7-89 mm
 � grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės „quadratum“ iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), 

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 07 1 vnt. -- 82,04

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis NP, 150 mm, 
dekoratyvinės grotelės „quadratum“    
Nerūdijančio plieno grotelių rėmelis ir dekoratyvinės grotelės 
„quadratum“ 142 x 142 mm

Komplektacija:
 � viršutinė dalis iš ABS plastiko
 � sandarinimo žiedas
 � išorinis skersmuo: 110 mm
 � aukščio reguliavimas: 9-104 mm
 � grotelių rėmelis iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)
 � dekoratyvinės grotelės „quadratum“ iš nerūdijančio plieno                

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 08 1 vnt. -- 137,39

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 100 mm, be grotelių.
Viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.
Matmenys 105x105 mm

Komplektacija:
 � Viršutinė plastikinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
 � Sandarinimo tarpinė

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 18 1 vnt. -- 8,68

TECEdrainpoint S viršutinė trapo dalis, rėmelis PL, 150 mm, be grotelių.
Viršutinė plastikinė trapo dalis be grotelių.
Matmenys 147x147 mm

Komplektacija:
 � Viršutinė plastikinė trapo dalis pagaminta iš plastiko (ABS)
 � Sandarinimo tarpinė

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 00 19 1 vnt. -- 10,82

TECEdrainpoint S – priedai

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 
100 x 100 mm, tvirtinamos varžtais     
Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 100 x 100 mm, iš nerūdijančio 
plieno 1.4301 (304), tvirtinamos varžtais

 � matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
 � 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 00 1 vnt. -- 15,94

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 
142 x 142 mm, tvirtinamos varžtais     
Dekoratyvinės grotelės TECEdrainpoint S, 142 x 142 mm, iš nerūdijančio 
plieno 1.4301 (304), tvirtinamos varžtais

 � matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)
 � 2 nerūdijančio plieno varžtai įleidžiama galvute ir srieginės įvorės

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 01 1 vnt. -- 19,86

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

 � matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 02 1 vnt. -- 11,73

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

 � matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 03 1 vnt. -- 15,63

TECEdrainpoint S –  priedai

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 
„quadratum“ 100 x 100 mm    
iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

 � matmenys: 100 x 100 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 06 1 vnt. -- 67,39

TECEdrainpoint S nerūdijančio plieno dekoratyvinės grotelės 
„quadratum“ 142 x 142 mm    
iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304)

 � matmenys: 142 x 142 mm (išoriniai)
 � poliruotas paviršius
 � apkrovos klasė K3 (iki 300 kg)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
366 50 09 1 vnt. -- 125,34

TECEdrainpoint S užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno      
Užspaudimo žiedas flanšinėms jungtims

Komplektacija: 
 � užspaudimo žiedas iš nerūdijančio plieno 1.4301 (304), su anga
 � sandarinimo žiedas iš akytos gumos
 � 6 nerūdijančio plieno varžtai

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 03 1 vnt. -- 20,54

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

 � viršus ir apačia iš PP, viduje – vandeniui nepralaidi PE folija
 � matmenys: 480 x 480 mm

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 04 1 vnt. -- 14,65

TECEdrainpoint S – priedai

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S sandarinimo tarpinė iš EPDM flanšinėms jungtims 
   
Sandarinimo tarpinė bituminių, polimerinių bituminių ir EPDM sandarinimo 
rulonų montavimui karšto ar ištisinio suvirinimo būdu arba klijuojant PU 
klijais. Prie universalaus flanšo tarpinė tvirtinama užspaudimo žiedu. 

 � medžiaga: EPDM su stiklo audinio įdėklu, apačia su polimerais modifi-
kuoto bitumo sluoksniu ir smulkaus kvarco danga

 � matmenys: 500 x 500 mm
 � medžiagos storis: 3,1 mm
 � produkto pavadinimas: Phoenix Restrix Classic

Užsakoma atskirai:  
Užspaudimo žiedas (Art. Nr. 369 00 03)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 06 1 vnt. -- 23,11

TECEdrainpoint S membraninė kvapo užsklanda     
Plastikinė (PP) kvapo užsklanda su vidine sandarinimo membrana. 
Apsaugo nuo garavimo, kvapų ir parazitų.

 � tinka visiems horizontaliems ir vertikaliems trapams
 � dviejų lygių apsauga nuo nemalonaus kvapo – vanduo ir sandarinimo 

membrana

Art. Nr. H Pak. 1 Eur/vnt.
369 50 02 Ypač plokščiam trapui 50 mm 1 vnt. 7,81
369 50 05 DN 50 ir DN 70 trapams 83 mm 1 vnt. 7,81
369 50 06 DN 100 trapams 117 mm 1 vnt. 7,81

TECEdrainpoint S plaukų gaudyklė    
Plastikinė, dedama į TECEdrainpoint S trapą.

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 05 1 vnt. -- 6,84

TECEdrainpoint S montavimo kojelės su garso izoliacija    
Drainpoint S trapų su „Seal System“ universaliu flanšu aukščio reguliavimui 
ir fiksavimui montavimo metu.

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

Komplektą sudaro 4 montavimo kojelės, garso izoliacijos elementas ir 
tvirtinimo detalės.

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/kompl.
369 00 07 1 kompl. (4 vnt.) -- 12,71

H

TECEdrainpoint S –  priedai

Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainpoint S 
sifono modelis TECEdrainpoint S viršutinė dalis ir grotelės

Minimalus viršutinės 
dalies aukštis (1)

Maksimalus viršutinės 
dalies aukštis (2)

Vandens aukštis virš grotelių
10 mm 20 mm 10 mm 20 mm

DN 50 ypač 
plokščias 

(3601400)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,61 0,69 1,12
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,44 0,69 0,53 0,85
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,49 0,55 0,61 1,00
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 0,64 0,70 0,98 1,04

DN 50 
standartinis 
(3601500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,89 0,64 1,35
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,42 0,81 0,64 0,93
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,45 0,75 0,79 1,07
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 0,91 0,98 1,33 1,46

DN 50 
vertikalus 

(3601600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,64 1,36 0,70 1,56
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,56 1,02 0,67 1,46
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,62 0,96 0,89 1,48
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 1,33 1,41 1,63 1,69

DN 50 
terasoms 

(3601401)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 1,09 1,90
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,89 1,54
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006)
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011)

DN 70 
horizontalus 
(3603500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,62 1,22 0,87 1,74
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,76 1,13 0,78 1,54
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,64 0,84 0,97 1,54
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 1,19 1,29 1,50 1,72

DN 70 
vertikalus 

(3603600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,47 1,81 0,63 1,84
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,79 1,67 0,68 1,99
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,64 0,85 0,80 2,18
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 1,62 1,97 2,24 2,42

DN 100 
horizontalus 
(3607500)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,90 1,61 0,86 1,03
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,77 1,48 0,79 1,98
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,46 1,12 0,58 1,81
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 1,36 1,48 1,60 2,06

DN 100 
vertikalus 
(3607600)

Viršutinė dalis su grotelėmis, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,76 1,42 0,80 2,10
Viršutinė dalis su "quadratum" grotelėmis, 100 mm (3660007) 0,70 1,33 0,74 2,13
Viršutinė dalis akmeniui + prailginimas (3660016+3660006) 0,76 1,06 0,59 1,86
Viršutinė dalis su "Plate" grotelėmis, 150 mm (3660011) 1,22 1,36 1,72 2,20

TECEdrainpoint S – priedai
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