
PROIECTAREA DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Изчисленията са на база количество валежи 80 л./(час.м²) www.devorex.com

AVANTAJE
Proiectarea sistemului pluvial trebuie efectuată de către un proiectant 
experimentat, care să respecte normele  EN 12056 – 3, precum și cele 
naționale și locale în domeniul construcțiilor. Produsul se adresează 
clădirilor rezidențiale, administrative și industriale.

ATENȚIE! În zonele unde există riscul formării stratului de gheață/zăpadă, 
folosiți elemente de susținere a zăpezii (parazăpezi), în scopul prevenirii 
alunecării acestora, deoarece pot cauza vătămări corporale sau distrugeri 
de bunuri.

Calculele se bazează pe un debit al precipitațiilor de 80 l/ (m² . h) 

Distanța dintre învelitoare si jgheab

Învelitoarea trebuie poziționată conform imaginii de mai sus. 

Calculul suprafeței efective de drenaj

Racordul de jgheab-burlan trebuie poziționat la maximum 10 
cm de la începutul pantei.
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Pozitionarea
drenajulu

cu pantă de 8 mm/m cu pantă de 4 mm/m fără pantă

l/sec m² l/sec m² l/sec m²

4,4 200 4,0 180 3,9 175

8,8 400 8,0 360 7,8 350
la mijloc

la început

DRENAREA
(calcule conforme cu EN 12056-3)

ARCTIC

PRIME

SOFFIT

XDRAIN

CLASSIC 120

Cele două forme destul de cunoscute ale 
sistemului ELEGANCE, sunt o adevărată 
unealtă în mâinile unui experimentat 
designer de exterior, în a-ți oferi un contur 
remarcabil acoperișului. 
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10 ANI GARANTIE

Devorex garantează calitatea și performanțele 
sistemului ELEGANCE 140  pentru o perioadă de 
10 ani.

Sistemul modern de „agățare” al jgheaburilor 
ELEGANCE 140, oferă cârlige de prindere 
puternice, complet ascunse după pro�lul 

jgheabului.

FĂRĂ CÂRLIGE VIZIBILE

Sistem integrat de ultimă generație, special 
proiectat în laboratoarele Devorex, pentru o �xare 
mai sigură și o compensare termică, garantându-
se astfel o instalare etanșă.              

SISTEM DE MONTARE FIABIL

Este special dezvoltată pentru a satisface cele 
mai înalte standarde în domeniul 

sistemelor pluviale din PVC.

PROTECȚIE UV DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Jgheaburile și burlanele se depozitează deasupra solului, pe 
grinzi sau paleți. Evitați răsucirea sau îndoirea jgheaburilor și 
burlanelor în timpul depozitării. Dacă se depozitează afară, 
formați o pantă de cel puțin 5 grade pentru a se permite 
scurgerea apei.

ATENȚIE! 
În ceea ce privește elementele sistemului:
NU acoperiți sau înveliți cu folii transparente sau 
netransparente, sau alte materiale de protecție, deoarece se 
împiedică aerisirea!
Se folosește în intervalul de temperatură -35 C și +65 C.
Pentru evitarea  eventualelor zgârieturi ale suprafeței în timpul 
manipulării, nu frecați jgheaburile si burlanele unele de 
celelalte.

Sistemul pluvial de PVC

Afață față
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Stil și functionalitate
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