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TECEdrainprofile – DAilus, 
prAKTišKAs, MoNTuoJAMAs 
lYGiAi su siENA  
Dizaino laisvė vandens surinkimo sistemose: TECEdrainprofile 
leidžia kurti unikalias dušo erdves, nes nebereikia pjaustyti 
plytelių. Paprastai pritaikomas ilgis, lengvas surinkimas ir valymas 
– sumanūs sprendimai maksimaliai higienai ir minimalių pastangų 
reikalaujančiam valymui.
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Produkto savybės 
•	Montavimas lygiai su siena 
•	Savaime išsivalantis dušo profilis su vidiniu 

nuolydžiu 
•	Paprasčiausias sprendimas idealiai higienai 

užtikrinti 
•	Saugus užsandarinimas įspaudžiant 

sandarinimo movą 
•	 Lengvas surinkimas dėl apgalvotų 

komponentų 
•	Modulinis sprendimas – aiškios struktūros, 

lankstus ir lengvai suprantamas 

1

3

1 Montavimas lygiai su siena
2 Montavimas šalia sienos
3 Montavimas toliau nuo sienos

“ Kas palengvintų mano darbą? 
Produktas, kurį galėčiau 
pritaikyti pagal įvairiausius 
poreikius!”

puikus dizainas, keli komponentai ir neribotos 
galimybės 
Kad jūsų sandėliuose vyrautų tvarka, TECEdrainprofile 

kūrėme kaip paprastą modulinį sprendimą, kurį sudarytų 

vos keli komponentai. Tai leidžia jums įgyvendinti įvairius 

montavimo sprendimus greitai ir paprastai, naudojant tik 

vieną dušo profilį: lygiai su siena, šalia sienos ar patalpos 

viduryje. TECEdrainprofile yra idealus sprendimas jums ir 

jūsų klientams.
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Nuo surinkimo iki valymo – 
apgalvojome viską.

užsandarinamas įspaudžiant
Gamykloje sumontuota sandarinimo 

mova užtikrina vandeniui atsparų 

sujungimą vos vienu paspaudimu. 

Didesnė dizaino laisvė
Nerūdijančiojo plieno profilius galima 

trumpinti iš abiejų pusių, kad idealiai 

atitiktų dušo zonos plotį. Taip sukuriama 

estetiškai atrodanti dušo erdvė, kadangi 

profilio neriboja maži plytelių fragmentai 

šonuose, o tai itin svarbu klojant didelio 

formato plyteles. 

ideali higiena 
Nuplaukite, nuvalykite ir baigta! 

Nerūdijančiojo plieno dušo profilį 

išvalysite šluoste net nenuėmę grotelių. 

Vidinis nuolydis padeda optimizuoti 

vandens nubėgimą ir savaiminį profilio 

išsivalymą, todėl sumažinamas valymo 

poreikis.

Dušo profilį galima reguliuoti tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimis net jau sumontavus grindyse.

TECEdrainprofile leidžia įrengti dailiai atrodančius dušo profilius, kurie eitų per visą 

dušo zonos plotį, lygiai su siena. Juos taip pat galima pritaikyti prie skirtingo storio 

grindų ir sienų dangų. 
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Kainos nurodytos be PVM.
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TECEdrainprofile dušo profilis
Profilis dušams skirtas TECEdrainprifile sifonams, 
montuojamas lygiai su plytelėmis, dušo zonoje.

Komplektacija: 
 � Dušo profilis, pagamintas iš nerūdijančio plieno,                      

markė 1.4301 (304), su jungtim TECEdrainprofile sifonui.        
Profilį galima pjaustyti pagal reikiamą ilgį. 

 � Profilio grotelės pagamintos iš nerūdijančio plieno,                       
markė 1.4301 (304), su „Push“ funkcija, lengvam nuėmimui.

 � Pajungimo mova TECEdrainprofile sifonui
 � Montavimo atrama geram sukibimui su plytelių klijais
 � Dangos storiui nuo 8 iki 25 mm (įskaitant klijų sluoksnį)
 � Montuojant prie sienos, plytelių storis nuo 10 mm                   

(įskaitant klijų sluoksnį)

Būtina užsakyti atskirai: 
 � TECEdrainprofile sifoną

Ilgis Plotis Paviršius Art. Nr. Pak. 1 Eur/vnt.
800 mm 55 mm Šlifuotas 670800 1 vnt. 167,50
800 mm 55 mm Poliruotas 670810 1 vnt. 210,00
900 mm 55 mm Šlifuotas 670900 1 vnt. 176,25
900 mm 55 mm Poliruotas 670910 1 vnt. 223,75
1000 mm 55 mm Šlifuotas 671000 1 vnt. 192,50
1000 mm 55 mm Poliruotas 671010 1 vnt. 248,75
1200 mm 55 mm Šlifuotas 671200 1 vnt. 225,00
1200 mm 55 mm Poliruotas 671210 1 vnt. 293,75

55

L (800, 900, ...)

295

51

8

780

TECEdrainprofile – dušo profilis
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TECEdrainprofile sifonas „plonas“ DN 40, šoninis pajungimas
Sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas betone. 
Pajungimas į šoną DN 40 vamzdžiui. Sandarinimo medžiaga 
Seal System gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo skirto sujungti 
su sifonu. Išimama vandens užsklanda.

 � Minimalus montavimo aukštis 65 mm (nuo sifono apačios iki 
betono paviršiaus)

 � Pralaidumas ≥ 0,46/≥0,53 l/s (pagal DIN EN 1253 vandens 
aukštis virš grotelių 10/20 mm) 

 � Vandens užsklanda 30 mm
 � Išimamas sifonas
 � Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota Seal System                   

sandarinimo medžiaga
 � Garsą izoliuojanti tarpinė
 � Apsauginis dangtelis
 � Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile 

dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus.

Užsakoma atskirai: 
 � Montavimo kojelės (papildoma)
 � Drainbase garso izoliacinė medžiaga (papildoma)

Art. Nr. Pak. 1 Eur/vnt.
673001 1 vnt. 126,25

458

242

Ø
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DN 40

65

92

TECEdrainprofile – sifonas
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TECEdrainprofile standartinis sifonas DN 50, šoninis pajungimas
Sifonas skirtas TECEdrainprofile dušo profiliui, montuojamas 
betone. Pajungimas į šoną DN 50 vamzdžiui. Sandarinimo medžiaga                  
Seal System gamykloje priklijuota prie specialaus žiedo skirto sujungti 
su sifonu. Išimama vandens užsklanda.

 � Minimalus montavimo aukštis 95 mm (nuo sifono apačios iki 
betono paviršiaus)

 � Pralaidumas ≥ 0,6/≥0,8 l/s (pagal DIN EN 1253 vandens aukštis 
virš grotelių 10/20 mm) 

 � Vandens užsklanda 50 mm
 � Išimamas sifonas
 � Prijungimo žiedas su gamykloje priklijuota Seal System                 

sandarinimo medžiaga
 � Garsą izoliuojanti tarpinė
 � Apsauginis dangtelis
 � Nefiksuotas pajungimo žiedas skirtas prijungti TECEdrainprofile 

dušo profilį ir kompensuoti aukščio bei atstumo netikslumus.

Užsakoma atskirai: 
 � Montavimo kojelės (papildoma)
 � Drainbase garso izoliacinė medžiaga (papildoma)

Art. Nr. Pak. 1 Eur/vnt.
673002 1 vnt. 126,25

95

92
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TECEdrainprofile – sifonas
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TECEdrainprofile – priedai

TECEdrainprofile montavimo kojelės
Montavimo kojelės TECEdrainprofile plonam ir 
standartiniam sifonui. Palengvina sifono sureguliavimą
montavimo metu. Reguliavimo aukštis: plonam sifonui
65-164 mm, standartiniam sifonui 95-194 mm.

Komplektas: 
 � 3 kojelės su garsą izoliuojančiomis tarpinėmis

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
674000 1 kompl. 60 kompl. 12,50

Drainbase garsą izoliuojanti medžiaga skirta
Garsą izoliuojanti medžiaga montuojama po grindų 
išlyginamuoju sluoksniu. Įrengiama po ant grindų statomu 
dušu arba visoje vonios patalpoje.
Skirta sumažinti santechnikos ir smūginius garsus.
Standartiškai dušo latako santechnikos garsas yra
22 dB(A). Drainbase izoliacinė medžiaga pagaminta iš 
ypatingai atsparios gumos granulių ir PUR elastomero.

 � Tiekiama nuo: 1.25 m x 1.25 m x 6 mm arba
 � 8.0 m x 1.25 m x 6 mm (rulono apytikslis svoris. 50 kg)
 � Degumo klasė: B2 (DIN 4102)
 � Šilumos perdavimo varža: 0.05 (m²•K)/W
 � Gniuždymo deformacija nuo 15 t/m²: 0.6 mm
 � Smūginio garso sumažinimas: ∆Lw =20 dB(A)                

(betono storis 50 mm)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
660001 1 vnt. 16 vnt. 32,52

Art. Nr. Pak. 1 Eur/m
660002 8 m/rul. 168,32

TECEdrainprofile plaukų gaudyklė

Art. Nr. Pak. 1 Eur/m
674002 1 vnt. 25,8

95
–1

94
65

–1
64
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TECEdrainprofile - Atsarginės dalys
TECEdrainprofile dušo profilis

Poz. Art. Nr. Aprašymas Pak. 1
1 675000 Nerūdijančio plieno profilio grotelės, šlifuotos 1
2 675001 Nerūdijančio plieno profilio grotelės, poliruotos 1

TECEdrainprofile trapas su sifonu, 
plokščias DN 40, šoninis pajungimas

Poz. Art. Nr. Aprašymas Pak. 1
1 675005 Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu 1
2 675006 Sifonas plonam trapui 1
3 675004 Garsą izoliuojanti tarpinė 1

TECEdrainprofile trapas su sifonu, 
standartinis DN 50, šoninis pajungimas

Poz. Art. Nr. Aprašymas Pak. 1
1 675005 Seal System sandarinimo tarpinė su prijungimo žiedu 1
2 675008 Sifonas plonam trapui 1
3 675004 Garsą izoliuojanti tarpinė 1

1

1 2

3

4
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2
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4

TECEdrainprofile – Atsarginės dalys


