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Asortiman dodatne opreme za DIY-kanalete za odvodnjavanje meteorne vode 

DIY Zaključna stena 

Artikel številka Ø x Ø (mm)

668110203 100 x 50

668110204 100 x 100

TEHNIČNI LIST

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode

DIY-zaključne stene zapirajo konec kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže kanalet.

Štirismerni priključek SemDrain za DIY-kanalete za odvodnjavanje služi za spajanje DIY-kanalet pod kotom 90°, kar omogoča 
povezovanje kanalete v T-spoj, L-spoj ali X-spoj.

Štirismerni priključek SemDrain

Nosilnost površine
pešci                                     avtomobili                          tovorno vozilo



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in do jezikovnih ali tiskarskih napak. www.wienerberger.si/semmelrock 
2/4

DIY Adapter za vertikalni priključek Ø90-100/110

TEHNIČNI LIST

Tako kot DIY-kanalete za odvodnjavanje, ima tudi štirismerni SemDrain priključek praktičen sistem za vgradnjo po principu utor/pero,  
s čimer je olajšano njihovo spajanje na kanalete.

Odvisno od spoja, ki ga želimo doseči, zaključne stene na koncu štirismernega SemDrain priključka preprosto odrežemo in odstranimo, 
nato lahko priključek povežemo s kanaleto za odvodnjavanje.

Na svojem dnu vsebuje tudi že nameščen cevni priključek, ki omogoča priklop na sistem odvodnjavanja s standardnimi  
PVC-cevmi  Ø90 in Ø110.

Artikel številka L x H (mm)

668110214 100 x 50

668110215 100 x 100

Artikel številka Ø x Ø

668110205 90-100 x 110

Adapter za vertikalni priključek Ø90-100/110 se uporablja za priklop PVC-cevi, če je treba razširiti vertikalni priključek na dnu 
DIY-kanalete za odvodnjavanje.

Nosilnost površine
pešci                                     avtomobili                          tovorno vozilo

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode
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TEHNIČNI LIST

Zaključna stena za kanalete za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250

Zaključne stena z izlivom za kanalete za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250

Artikel številka L x H (mm)

668110206 100 x 50

668110207 100 x 100

Artikel številka L x H (mm) Ø

668110208 100 x 100 75

668110209 100 x 100 90

Zaključne stene zapirajo konec kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete.

Zaključne stene za zapiranje konca kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete z integrirano  
odprtino za spajanje cevi.

Nosilnost površine
pešci                                     avtomobili                          tovorno vozilo

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode
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Zaključna stena z izlivom za kanale za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250

Izlivi zaključne stene za kanale za odvodnjavanje, razred obremenitve B125 in C250

Zaključne stene za zapiranje konca kanalete za odvodnjavanje s preprostim nameščanjem v reže na koncu kanalete z integrirano 
odprtino za spajanje cevi.

Izliv zaključne stene služi za priključitev cevi na končno steno kanalete za odvodnjavanje, če ta nima integriranega izliva.
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Artikel številka L x H (mm) Ø

668110210 100 x 100 110

Artikel številka Ø

668110211 40

668110212 90

668110213 110

Nosilnost površine
pešci                                     avtomobili                          tovorno vozilo

Dodatna oprema kanalet za odvodnjavanje meteorne vode


