
1. PACHETUL CONTINE / KOMPLET ZAWIERA:

INSTRUCTIUNI DE MONTARE / INSTRUKCJA MONTAŻU
XDRAIN 130/90 KIT GARAJ 3M / KOMPLET KANAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH 3M

2. CONECTAREA / POŁĄCZENIE I ROZGAŁĘZIENIE

5. STRATURI / UŁOŻENIE

3. POZITIONAREA EVACUARII / UMIESZCZENIE DRENAŻU

3-5 mm

BА
silicon universal /
uniwersalny silikon
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silicon universal / uniwersalny silikon

RO  Conectarea rigolelor in succesiune este 
simpla cu ajutorul imbinarii tip nut si feder.
PL Połączenie dwóch kanałów. Połączenie dwóch 
kanałów wykonuje się za pomocą  łącznika typu 
“Pióro-Wpust”.

RO Conectarea in "T" sau "L" se realizeaza cu 
ajutorul imbinarii de tip nut si feder din lateral. 
Indepartati sectiunea indicata cu un ciocan.
PL Połączenie w kształcie litery „Т“ lub „L“ wykonuje się 
poprzez usunięcie oznaczonych miejsc za pomocą 
lekkiego uderzenia młotkiem.

B - Conectare laterala / Montaż odgałęzieniaА - Conectarea a doua rigole /
Połączenie dwóch kanałów

C - Instalarea placii de capat / Montaż zaślepki

* RO La imbinarea elementelor este recomandat 
sa folositi silicon.

* PL Przy połączeniu poszczególnych elementów 
zaleca się stosowanie silikonu.

4. MONTAREA SI DEMONTAREA GRATARULUI / MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTU

RO Montarea - apasati brida de �xare cu o 
surubelnita si apoi apasati gratarul.

PL Montaż - naciśnij uchwyt montażowy za 
pomocą śrubokręta, następnie przyciśnij ruszt 
do kanału.

RO Demontarea - apasati brida de �xare 
cu o surubelnita pentru a elibera gratarul.

PL Demontaż - naciśnij uchwyt montażowy 
za pomocą śrubokręta, aby zwolnić ruszt.
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Clasa / Klasa
B125

RO Aplicare: Pasajele pietonale, 
zonele pietonale si alte zone similare, 
zonele de parcare pentru autotur-
isme sau parcările etajate.

PL Zastosowanie: Przejścia dla 
pieszych, strefy dla pieszych i inne 
podobne obszary, miejsca 
parkingowe dla samochodów lub 
parkingi piętrowe.

RO Loviti cu ciocanul zona indicata si �xati racordul de 
evacuare, folosind cele patru suruburi incluse in set.

PL Wykonaj otwór w oznaczonym miejscu i zamocuj 
drenaż za pomocą śrub załączonych w zestawie.

100 mm

100 mm

3. Conectati succesiv restul canalelor. 
Aplicati un strat de beton semi-uscat de 
ambele parti ale canalelor si nivelati. 
Inaltimea stratului de beton este data de 
inaltimea trotuarului.

3. Połącz pozostałe kanały.  Nałóż 
warstwę betonu lekkiego po obu 
stronach kanałów i wyrównaj. 
Wysokość warstwy zależy od nawier-
zchni.

2. Nivelati betonul in sant, lasand o 
panta pana la gura de evacuare. Asezati 
primul canal in locul unde racordul de 
evacuare se conecteaza la conducta de 
scurgere.

2. Wyrównaj beton w wykopie, ustalając 
nachylenie w stronę odpływu. Ułóż 
pierwszy kanał w otworze drenażowym.

4. Stratul �nal de acoperire se va executa 
astfel incat sa �e cu minim 3-5 mm 
deasupra gratarului rigolei.

4. Górna część kanału powinna leżeć 
3 do 5 mm poniżej nawierzchni 
terenu.

1. Sapati un sant mai adanc cu aproximativ 
10 cm decat partea inferioara a rigolei. 
Intindeti o sfoara de-a lungul santului pentru 
a indica inaltimea la care trebuie plasat 
canalul si pentru a-l alinia cu trotuarul.

1. Wykonaj wykop około 10 cm głębszy niż dno 
kanału. Wzdłuż wykopu przeciągnij sznurek w 
celu oznaczenia wysokości, na której kanał ma 
być ułożony oraz w celu wyrównania 
nawierzchni.

PL  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową www.devorex.comRO  Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul nostru www.devorex.com
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