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TECEdrainpoint S – TAŠKINĖ VANDENS SURINKIMO SISTEMA

TECEdrainpoint S: paprasta alternatyva sudėtingiems sprendimams 

� Modulinė sistema – mažai dalių, daug panaudojimo galimybių
      Paprasta modulinė sistema leidžia rinktis pageidaujamą komplektaciją. Išsirinkite trapą, viršutinę dalį, groteles ir 
      priedus pagal savo poreikius. Visi komponentai atitinka vienas kitą, tad juos galima laisvai kombinuoti.

�  Pilnas komplektas. Paprasčiau nebūna! Siūlomi šeši trapų komplektai įprastiems poreikiams. 

�   „Seal System“ universalus flanšas. Vienodas flanšas skystai ir roloninei hidroizoliacijai arba flanšinėms jungtims. 

�   „Seal System“ – sertifikuota sandarinimo kokybė. Daugiau nei 50 nepriklausomų bandymų su žymių gamintojų 
      sandarinimo produktais užtikrina naują hidroizoliacijos patikimumo lygį.  

Laisvas visų sifonų, viršutinių ir kitų dalių derinimas mažina sandėliavimo išlaidas ir palengvina užsakymą.

TECEdrainpoint S MODULINIS PRINCIPAS – 
INDIVIDUALUS IR PAPRASTAS

TECEdrainpoint S
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TECEdrainpoint S MEMBRANINĖ KVAPO UŽSKLANDA
Naujos kartos dviejų lygių kvapo užsklanda (sandarinimo membrana ir vanduo) visiems horizon-
taliems ir vertikaliems TECE trapams patikimai apsaugo nuo nemalonių kvapų. Vidinė membrana 
saugo nuo garavimo, kvapų ir parazitų. Membraninė kvapo užsklanda veikia ir be vandens, todėl 
yra geresnė už įprastas kvapo užsklandas.  

TECEdrainpoint S PRIEŠGAISRINIS KOMPLEKTAS FIRESTOP EI 120
TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas montuojamas tiesiogiai prie vertikalaus trapo 
TECEdrainpoint S DN 50. Jis skirtas perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies iki 120 minučių. 
Priešgaisrinės saugos klasė EI 120 pagal DIN EN 13501.

„SEAL SYSTEM“ UNIVERSALUS FLANŠAS
„Seal System“ universalus flanšas tinka dviem sandarinimo variantams – hidroizoliacijai (A) arba flanšinėms jungtims (B), 
pvz., naudojant bituminius sandarinimo rulonus.

A BB„Seal System“ 
sandarinimo tarpinė

Užspaudimo žiedas

Vienas iš aštuonių trapų su 
universaliu flanšu

Sandarinimo tarpinė 
iš EPDM

TECEdrainpoint S MONTAVIMO KOJELĖS SU GARSO IZOLIACIJA
Montavimo kojelės skirtos Drainpoint S trapų su universaliu fl anšu aukščio reguliavimui ir fi ksavimui 
montavimo metu. Komplektą sudaro keturios kojelės, garso izoliacijos elementas ir tvirtinimo detalės.

TECEdrainpoint S
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5.2  Zertifikate und Systemaufbauten

76

„Seal System“ – naujas TECE trapų ir dušo 
latakų sandarinimo standartas 

Kas yra „Seal System“?
„Seal System“ TECE montuotojams ir plytelių klojėjams 
reiškia užtikrintą saugumą įrengus hidroizoliaciją prie 
TECEdrainpoint S trapų ir TECEdrainline latakų. Bandy-
mus atliko nepriklausoma įstaiga Kiwa TWU pagal Vo-
kietijoje galiojančius statybos gaminių bandymų reikala-
vimus. Buvo išbandyta ir sertifikuota su daugeliu žymių 
gamintojų sandarinimo gaminių. Tuo pačiu patikrinta hi-
droizoliacinių gaminių su TECE vandens surinkimo produk-
tais sandarumas. Visų sertifikuotų hidroizoliacinių gami-
nių sąrašą galima rasti svetainėje www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S „Seal System“ sudaro šie komponentai:

1. TECEdrainpoint S trapas

2. „Seal System“ sandarinimo tarpinė

3. vienas iš daugelio išbandytų ir sertifikuotų sandarinimo produktų

Grindys

Trapo flanšo 
apsauginė plėvelė

Pirmasis sandarinimo 
medžiagos sluoksnis

„Seal System“ 
sandarinimo tarpinė

Antrasis sandarinimo 
medžiagos sluoksnis

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5

TECEdrainpoint S trapo „Seal System“ hidroizoliacijos pavyzdys su sertifikuotu sandari-
nimo produktu. Kiekvienam išbandytam produktui išduotas sertifikatas.

TECEdrainpoint S
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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                                                                                                           342

TECEdrainpoint S moduliniai trapai                                                                                                           345

TECEdrainpoint S priedai                                                                                                                            349
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Kainos nurodytos be PVM.
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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. 26,30

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. 35,61
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Kainos nurodytos be PVM.

343

TECEdrainpoint S – trapų komplektai

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

„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. 41,86

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. 38,34
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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 fanšu    

„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. 44,59

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. 35,61
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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. -- 23,43

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. -- 21,60
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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. -- 25,86

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. -- 23,43
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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. -- 27,39

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. -- 27,39
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Kainos nurodytos be PVM.
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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. -- 27,39

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. -- 27,39
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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. -- 152,14

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. 37,82

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. 48,33
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TECEdrainpoint S – priedai

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. -- 19,48

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. -- 36,51
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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. -- 39,55

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. -- 20,99

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. -- 39,25
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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. -- 45,64

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. -- 14,30

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. -- 8,52

TECEdrainpoint S sustiprinta viršutinė dalis 
Viršutinė trapo dalis su metaliniu tinklu ir dalinai betone.
Leistina apkrova iki 1500 kg.
Matmenys 480x480 mm

Komplektacija:
 � Viršutinė dalis su „Seal System“ universaliu flanšu
 � Betoninis žiedas (Ø 325)
 � Metalinis tinklas (480 x 480 mm)
 � Sandarinimo tarpinė
 � Montavimo kojelės

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 08 1 vnt. -- 126,70

TECEdrainpoint S –  priedai
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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. -- 76,67

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. -- 128,40

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. -- 8,11

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. -- 10,11

TECEdrainpoint S – priedai
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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. -- 14,90

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. -- 18,56

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. -- 10,96

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. -- 14,61

TECEdrainpoint S –  priedai
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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. -- 62,98

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. -- 117,14

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. -- 19,20

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. -- 13,69

TECEdrainpoint S – priedai



TE
CE

dr
ai

np
oi

nt

Kainos nurodytos be PVM.

356

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. -- 21,60

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. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 50 02 Ypač plokščiam trapui 1 vnt. -- 7,30
369 50 05 DN 50 ir DN 70 trapams 1 vnt. -- 7,30
369 50 06 DN 100 trapams 1 vnt. -- 7,30

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

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
369 00 05 1 vnt. -- 6,39

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.) -- 11,88

TECEdrainpoint S –  priedai
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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
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