15 cm

200 cm

13. Монтаж на скоба за тръба скобите за тръбата се монтират на
макс. разстояние 15 см от двата края
на тръбата и на не повече от 200 см
една от друга. За закрепяне на
скобите за тръба към фасадата, използвайте елемента крепеж скоба за
тръба.

14. Монтаж на завършващо коляно за завършване на отводнителната
система, използвайте елемент завършващо коляно. Фиксирайте фитинга
към тръбата посредством винт за
метал.

15. Монтаж на дренажна кутия - за да
свържете водосточната система директно към канализационната мрежа,
използвайте елемента дренажна
кутия.

СЪХРАНЕНИЕ
Улуците и тръбите се съхраняват и транспортират върху плоски
повърхности в хоризонтално положение, подсигурявайки подпора на
всеки 50 см. Допустимата височина на подреждане при съхранение е
1 м. Острите краища на стелажите и средствата за транспортиране,
коит са в контакт с улуците и тръбите, трябва да бъдат обезопасени.
Фитингите, опаковани в кашони, се съхраняват на сухо и проветриво
място. По време на транспортирането товарът трябва да е добре
укрепен. При товаро-разтоварвани дейности не се допуска огъване
или хвърляне на артикулите.

Компонентите от системата са опаковани в отделни полиетиленови
опаковки. Не излагайте опакованите артикули на дълготрайно
въздействие на слънчевите лъчи.

ВНИМАНИЕ!
Използването на компоненти от други производители застрашава
нормалната работа на системата. Гаранцията е валидна само при
използване на елементи от система FAVORIT 130.

ПРОЕКТИРАНЕ

0,6 мм

Шведска стомана
с полимерно покритие

Система улуци
FAVORIT 130

L

Проектирането да се извърши от правоспособен проектант, спазвайки
изискванията на БДС EN 12056-3, както и всички национални и местни
строителни норми. Продуктът е предназначен за отводняване на
покриви на жилищни, административни и промишлени постройки.

ОТВОДНЯВАНЕ

в края

в средата

л/сек.

H
W

S = (W+H/2) L
Водосборното казанче се поставя на не повече
от 10 м от началото на ската

(по изчисления съгл. БДС EN 12056-3)
Местоположение
на водосборно кзанче

Ефективна
отводнителна площ

м²

2,22

100

4,40

200

Отстояния
керемида-улук

НОВИ
ПО-НИСКИ
ЦЕНИ

D

½D

¼D

Изчисленията са на база количество валежи 80 л/(м 2.час)

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

ОФИС РУМЪНИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

WWW.DEVOREX.COM

Bucuresti, sector 1, Str. Maltopol nr. 23
camera 301, modul D, etaj 3, ap. 3
tel.: (+40) 728 563 577, fax: (+40) 372 874 024
e-mail: romania@devorex.com

WWW.DEVOREX.COM

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
60 cm

15 cm
15 cm

60 cm

Накл
3 mmон
/m

1. Определете позицията на водосборното казанче. Монтирайте скоба за
улук от двете страни на разстояние 15
см от ръба му.

25 mm

2. Скобите за улук се монтират на
макс. разстояние 60-90 см, задавайки
наклон на улука посока към водосборното казанче от 0,3% (3 мм на 1 м).

3. Монтаж на улук в скоба - вмъкнете
вътрешния ръб на улука в задната част
на скобата. Натиснете улука надолу
докато външният му ръб щракне в
предната част на скобата за улук.

5. Монтаж на улук в скоба с рамо вмъкнете предната част на скобата с
рамо във външния ръб на улука.
Притиснете задния ръб на улука
плътно към задната част на скобата и
фиксирайте, угъвайки пластината.

6. Очертайте позицията на водосборното казанче върху улука. Изрежете
отвор с диаметър като този на тръбата.
Подгънете изрязаните краища на отвора в посока на водопотока. Нанесете
боя по изрязаните ръбове.

11 mm

а. Стомана - 0,6 mm
в. Пасивиран слой

а

б

в

д

г

4. При липса на челна дъска,
използвайте скоби за улук с рамо,
които монтирайте към конструкцията
на покрива. Маркирайте нужния наклон и огънете рамената на скобите.

б. Поцинкован слой
г. Грунд
Кафяв
RAL 8017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

FAVORIT 130 Улук, 3м
FAVORIT 130 Снадка за улук
FAVORIT 130 Водосб. казанче Ø90
FAVORIT 130 Ъгъл 90°, вътрешен
FAVORIT 130 Ъгъл 90°, външен
FAVORIT 130 Ъгъл 135°, външен
FAVORIT 130 Ъгъл 135°, вътрешен
FAVORIT 130 Скоба за улук
FAVORIT 130 Скоба за улук с рамо
FAVORIT 130 Тапа лява
FAVORIT 130 Тапа дясна
FAVORIT Ø90 Тръба, 3м
FAVORIT Ø90 Тръба, 1м
FAVORIT Ø90 Муфа
FAVORIT Ø90 Дъга 67.5°
FAVORIT Ø90 Завършващо коляно
FAVORIT Ø90 Скоба за тръба
FAVORIT Ø90 Утка 67.5°
FAVORIT Ø90 Муфа с клапа
Дренажна кутия
Крепеж скоба за тръба 8х120
Крепеж скоба за тръба 8х180

д. Полимерно покритие

10,20 лв./ м.
8,04 лв./ бр.
13,38 лв./ бр.
34,68 лв./ бр.
34,68 лв./ бр.
51,72 лв./ бр.
51,72 лв./ бр.
4,98 лв./ бр.
5,64 лв./ бр.
6,36 лв./ бр.
6,36 лв./ бр.
13,98 лв./ м.
14,87 лв./ м.
9,06 лв./ бр.
13,68 лв./ бр.
14,34 лв./ бр.
4,86 лв./ бр.
57,24 лв./ бр.
58,50 лв./ бр.

Нова цена
8,70 лв./ м.
6,83 лв./ бр.
11,38 лв./ бр.
29,47 лв./ бр.
29,47 лв./ бр.
43,96 лв./ бр.
43,96 лв./ бр.
4,24 лв./ бр.
4,79 лв./ бр.
5,40 лв./ бр.
5,40 лв./ бр.
11,88 лв./ м.
12,65 лв./ м.
7,70 лв./ бр.
11,63 лв./ бр.
12,19 лв./ бр.
4,13 лв./ бр.
48,65 лв./ бр.
49,73 лв./ бр.
25,50 лв./ бр.
0,72 лв./ бр.
0,90 лв./ бр.

Посочените цени са за крайни клиенти с включен ДДС!

3 см

застъпване

ПРЕДИМСТВА
КЛАСИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА УЛУКА
Класически профил на улука с увеличена
дебелина (0,6 мм) и оптимизирана
отводнителна способност.

7. Монтаж на водосборно казанче вмъкнете предната част на фитинга
във външния ръб на улука. Завъртете
задната част на фитинга нагоре докато
фитинга прилепне плътно в улука.
Огънете двете пластини на водосборното казанче плътно в улука.

8. Монтаж на тапа за улук – Нанесете
битумен уплътнител по уплътнението
на тапата. Вмъкнете задната част на
фитинга във вътрешния ръб на улука.
Завъртете задната част на тапата
надолу докато прилепне плътно във
улука.

9. Снаждане на улуци - използвайте
плоски клещи за да отворите вътрешния край на единия улук с около 3 см,
по дължина. Поставете улуците един в
друг със застъпване от 3 см и огънете
навътре разгънатата част.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ
FAVORIT 130 се произвежда от шведска
поцинкована стомана с двустранно
полимерно покритие Prelaq® RWS.
БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ
Благодарение на свързващия „click”
механизъм и уплътненията по снаждащите
елементи, монтажът на система FAVORIT 130
се извършва бързо и лесно, без запояване.
УСТОЙЧИВ НА ТЕМПЕРАТУРНИ ПРОМЕНИ
Продуктите от система FAVORIT 130 се
отличават с изключителна устойчивост на
екстремни атмосферни условия.

3 см

застъпване

10. Монтаж на снадка за улук закачете задната част на снадката
върху вътрешните ръбове на елементите, които искате да свържете.
Завъртете предната част на фитинга
нагоре и заключете. Фиксирайте с
помощта на контриращата пластина.

11. Снаждане на улук и ъгъл отворете вътрешния ръб на улука
нагоре, с 3 см по дължина. Вмъкнете
предната част на ъгъла във външния
ръб на улука. Завъртете задната част на
ъгъла нагоре докато прилепне в улука.
Огънете вътрешния ръб на улука върху
ъгъла. Монтирайте снадката за улук
върху застъпената площ.

12. За свързване на водосборното
казанче към тръбите, използвайте
елементите дъга 67.5˚ и/или муфа. За
снаждане на тръби с техните фитинг
не се използват крепежни елементи.
Изключение прави само завършващото коляно.

